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ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ

Ταηάοπι αΐίφΐ&ηάο ριοάΐί ηοπιπι Αοίοπιω ιιοΐυπιβη ίβτίΐαπι,

ςαοά αί ρΓΟΒΠδδυηι βι-αί Αοί» Ρηίΐϊρρϊ οοηϋηβί βί Αοία Τβοβι9,6,

ρΓΕβίβΓβα «ρρβηάϊοΪΒ Ιοοο ΑοΙα Βαιπα^αβ. αΐϊοβ 1ίΐ5β11θ8 αάίοβΓβ

οοηβίΐΐιιπι ίαβΓ&ί, υβίαί εοΙ» Ιιΐιοαβ Μαι-οί ΙαοοΜ, υί ηυαβ Σιΐρβϋ

η&ΓΓ&ίϊο οαπι αροβίοΙοπίΒΐ αοίίδ οοΒΪυΒχεΓαί ηΐο ςηοςαβ 1ϊΙ>βΓ

οιπη ϋϋβ δοοϊ&Γβί. 8βά Βΐηιΐδ Ιβιιββ βιοχ ϋΐϊ υίβί βαΒί ηβο ηα-

πιβπΐδ βοΓυπι βαίΐβ οβΓίαβ εί οΪΓοαιηδΟπρίαβ: ηβ φίοδά&ηι ϊπιιηε-

πίο αηίβίθΓΓβ ϋίάβΓβι·, οηιηβΒ αΙ)ϊβοΐ. ςα&πι ϊαοΐαι-αιη η&αά ίη-

υίίί ίβοβπηί 8Ϊ φΐοβ ωβοαιη βο οίίϊαβ ϊη ροΓίιιπι ρεπιεηϊ ΐϋΐι»1)ΐί.

ϋβ 3θίϊδ ΡΗϊΙϊρρί (ρ. 1)

Ααία ΡΗϊΙϊρρί 0. Τΐβοηβηάοιί ρππιιΐδ βάκΰί, βί άϊ> αοία

ςηίάεΒΐ XV αά βηβπι β οοάϊοίοαβ Ρ&πδϊαοο £Πΐεεο 881 εί νε-

ηείο Μηγοϊ&βο 349, β Γαπδϊαοο &Βΐεηι 881 Βοΐο αοίιπη αΐίβτυιη,

φΐΐ ΒϋΠΙ 68861 Ρ&Γ8 βίαβίΙβΒΙ 0ρ6Π8 ΒΟΒ 81Β6 0&1183, <1ΐΐΐ5Ϊί£ΐΙ>αί .

ρΓ3,βΐ6Γ6Ε ΪΒίβΓ ΑρΟΟ&Ι^ρΒβδ 8,ρθΟΓ^ρη&8 β Ρ&Π8Ϊ£ίΟΟ §1£16<;0 1468

6ί Β&ΓΟοοίαΒΟ 180 ςυ&ειΙ&Βΐ ίκϋβοϊί αΒίβα α 86 ρΓΕβίβΓππδδίΐ.

φΐαβ οειβΪ8, ρ1ηήΙ)ΐΐ8 ΗΙμίβ βι&βιι βοπρίίδ 9,<1ηίηίί;ϊδ ρΙβΒΪυβ ϊβ-

ΙαβίΓ&Ι» Άβ ρΓ&βίβνβα η&ικί ρ&ιιοίδ ΐθ1)υ8 αιιοία ΐαηι ρι-οροηαηίιιι·.

η&τιίΕΐ αιιίβηι ίοηδ ρΓββοϊραιίδ ββί οοόΐβχ ν&Ιίοίΐηιιβ §Γαβοιΐ8 824

ΒΕίβο. XI. φΐβΒΐ οββι εββο* ίΧΧΚΙΙΙΙ ϊηΒ6ΒΪ8δβΕΐ βί ςιΐίΐβ 6Χ

60 &άΒθί&Β6Γ»Β1 0ΒΠ1 Ε,ΐρβϊο ΟΟΒΐηΐ11Βίθ3ΒΪ886Β1 (θί. ϋϊβ &ρθ-

ΙίΓ^ρηβΒ ΑρΟδίβΙ^βδΟηίΟηίβΒ, ΕΓ^3,ΒΖΙΐη§·8ΐΐ6ίί, ρ. 65 88.), Ρβίΐϋδ

ΒαΙίβΌΙ ΪΒ βΙΙΒίΙβΠΙ ΪΒΟΪάίί βί ρΓΗ,βίβΓ 6ί18 ρ31·ΐ68 (}ϋ&6 β ΤϊβοηβΒ-

άοτβ 1ϊ1)π8 Βοίαβ βναηί Αη&ΐβοίοπιπι ΒοΙΙ&Βάίαηοηιηι 1 IX (1890)

ρ. 20 88. Αοία ΡΜΙϊρρί βχοιιάβΒάα οπΓΕίιίί (οί. ίιίρβϊιΐδ 1. 8. ρ. 262).

δβά αηίεα ϊβπι ϊβιι6β6ι·£ιπι ϊη οοάίοε Ρατίδίαεο §ι·3,βοο 1551 δαβε.

XIV οοΕίΒίβΒί&παΒΊ φίβηάαιη (Ιβ Ρηίΐϊρρο ((1ε φΐο αΐ. ΙΛρβΐιΐδ

II 2 ρ. 39) ϊβ ςυο ηιιιΐία ηιβπιοΓ&Βίαι' εοι-αηι ςυαβ ναίίοαΒίιβ
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&Κα1ϋ ςιιϊ&υδ Γβ&αβ ηοη εοΐυπι Γαοίοιη βδί αί πιαίίο πιαΐοι-

ςααπι αηίβα ρακ αοίοπιπι οο^ηοδοβΓβΙαΓ , ββά βίϊαπι αί βοΓαπι

ςααβ ΤίβοΙιβηάοΓί' βάίάβΓ&ί ςιιϊ οπίο ςιιαβ ηαΙιίΓα βδδβί Γβοίίαδ

βχϊδϋπιαπ ροβΒβί. ίΐαςαβ ηυηο Αοία Ρίπΐΐρρί Ιιοο ρΓοάβιιηί

οκϋηβ :

αοίαβ ρππιιΐδ άββοήρίαβ άβ 1ϊ5γο

V ναίϊοαηο £ΐ·αβοο 824 βαβο. XI;

αοίαδ δβουηάυδ Γ60θ§ηϊίαΒ β ΗΜδ

Ρ Ραιίδίαοο £ΐ·αβοο 881 8αβο. Χ

V ναίϊοαηο £ΐαβοο 824 δαβο. XI

Χ ναίϊοαηο §Γ&6βο 866 δαβο. XIII;

αοΐυβ φΐί δβφίαηΙιΐΓ α ίβτΐϊο α<1 ηοπιπη άβδοπρίϊ άβ

V ναίίοαηο £ΐ-αβοο 824 δαβο. XI ;

αοΐαδ άβοϊπιιΐδ ςαίηΐιιβ βί ςαϊ Ββηααηίιιι- οαπι πιανί^πο βχ

Μδ 1ίΙ)ΐΊ8 πιαηα δοπρίϊδ βχριββδϊ:

Β Βοάΐβϊαηο ΒαΐΌοοίαηο 180 δαβο. ΧΠ

Ο ΡβίΓοροΗίαηο 0αβΒ3Γβο 94 δαβο. XII

Ό δϊηαϊϋοο 526 Βαβο. Χ

Ε Εδοοήαίβηβϊ Υ Π 9 Βαβο. XI

Ρ Εδοοπαίβηβί Υ Π 6 8αβο. XII

Μ νεηβίο Μ&τοίαηο 349 δαβο. XII

Ρ Ρ&Πβί&ΟΟ £Γ&600 881 63,60. Χ

(2 — — 1485 δαβο. Χ ααί XI

Κ — — 1454 8360. Χ

5 — — 1219 8360. XI

Τ — — 1468 8360. XI

υ Κοπΐ3ηο ναΐΐίοβίΐαηο Β 35 8360. XII

V ναίϊοαηο £Γαβοο 824 δαβο. XI

IV νϊηάοοοηβηδϊ Ιήδί. £Γ. 5 δαβο. Χ ααί XI

Υ ναίϊοαηο £Γαβοο 797 δαβο. XI.

Εχ Μδ Μά& βχβπιρίο ΤϊδοηβηιΙοΓηαηο αάδΐιπιρδϊ. ΓΡααΙαδ

ναΐΐείΐβ, οιιϊ ιηιιΐία άβυβο, Β οβηϊ§ηΪ8ΒΪιηβ Ε. Ν. ΒβηηβΙί Οχο-

ηϊεηδΐδ αβ Ιαπιβδϊο ιο^αίαδ οαπι βοάβπι βχβιηρίο βί αρο£ΐ-αρηο

ηιβο οοάϊοϊβ Εδοοπαίβηβϊδ, Υ οαπι αρο^ιαρηο κάβο 1ΐβπ ν&11ϊ-

οβίΐαηΐ αοοαναϋδβίπιβ ηΐ βοΐβί Α. Μ3ΐι οοηίαΙβΓαηΙ. Ό αυίβηι

ϊη ίρδο πιοηίβ δϊηαϊ Ιφωτογράφηοε ππηϊςηβ ΒβηηβΙΙο βιια δροηίβ

ίηίβΓοβιΙβηίβ βχϊηιϊα οοπήίαίο ϊωα^ίηββ οοπιπιοάαηϊΐ; Α. Οοννίβ^

Οχοηϊβηβϊδ. IV α οαρϊίβ δαϋβ ρυΐΌ ιηαηαηίβπι Ββά ηβΓβοδβ

ΐηΐβιροΐαίιιιη Ηβιηιαηηΐ νββηβΓ ι·ο§αία απιϊοϊδδϊιηβ οοηίυΐίΐ; ΗβΓ-

ιηαηηαδ δοηοβηβ ΒβΐΌΐϊηβηδίβ. ϋ βί 17 ΐπιρβιαίοηδ ΚαββΟΓαιη

βί Ιίαίοπιηι ι·β£Ϊ8 ρβπηϊδδα ^ιαΐϊοδίδδΐιηο αά πιβ ηιίδΒΟδ Ιιίο,
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Γβΐίςαοδ Ραήβϋβ εί Εοπιαβ εί ίη ΕβεοπαΚ ϊρββ ααί άεδεπρδϊ

αυί εοηίηΐϊ, άαΙ>Ϊ3, Γβοο^ηοαΘΓαηί Η. 6ι·3,εαεη, Α. Μ&υ, Ρ. ναΐ-

ΙεΙΙε. ΐη Κ ίαπιεη ςηοηΐαπι πααΐΐα ευαηηεπιηί δυηί αααε αβίυί

ΐρδα Ιίονΐ ΐηδεπρίίο ηβοβδδίίπο (Ιαοία πΐίΐηβαηΐ.

δαηί ααΐεπι ηοπιηι 1ίΙ>Γ0Γαιη ίπα £εηεΓ& άΐδίϊη&αεηάα

ΓΘΛ. ςαονυηι Λ τα&τ&ρ'ιχαα ίαηίιιηι α ε. 123 αά 148, Γ εί θ

εΐΐ&πι Γβΐΐςαα & β. 107 αά 122 οοπηρίβοίιιηίαι·. θ εοηΙίηεΙαΓ

βοάϊοΛαβ ΤυΥ% 4 Ιίϊ>τΐ» ΒΌΕΡ, Γ Ιίοήβ ΟϋΕΜΡΟ,ΚΞνΨ, ηαω

ΌΕ ο. 107 βΐ ς. δ. &ά 122 (Ζ? είΐαπι α 145 αά 148) βχ Γ,

ο. 123 εί νβΐΐςιαα βχ Λ άεεενρία ηαοβηί.

ΒϊδΟΓβραηίίαπι ΐη ϋδ ραι-ίίβαδ ςιι&δ V δοΐϋβ ρι-αεοιπί ραβηε

ηηΐίαπι πιβπιοπιηΐ, ηεςαβ εηϊηι ορα§ ίαΐί, ςαοηίαιη Ιΐοπιιη V

ϊρδυιη Ά,ά ηεΛηπι εχρππιεηάιιιη επι-αιπ δοΐίδ αοεβηίϊοαδ αηίΐ-

δίοεοηΐδ ςηαεφίβ Βαηί εΐιΐδάεπι πιοάΐ υβί βεηίβηίϊαιη ηϊηΐΐ

ΓβίβτβΙ)»! ΙαεΐΙε οοιτβοΐϊδ; δεά Βαίίϊίοΐϋ Ιάρβϋ πιεαβ εί 8ί ςααβ

λΙϊ&β ίηυεηΐ οοηϊβοίυΓαΒ ϊη πιαι-βΐηΐΐυδ ιβΐίαϋ. ΒαΙΙϊίοΙίυιη αε-

ουΓίΐίβ άεδοπρ8Ϊ88θ ηεε ίαιηεη ηαΐΐοβ ειτοΓβδ ηάπιϊδίδδβ ϊηΐβΐΐβχϊ.

ηαοπιιη ρ1βΐΌ80[ηβ δϊ^ηϊβοααϊ ηοη ηΐ εχρΐΌ0Γ3,Γειη, βπ-αι·β εηΐιη

Ιιαηιαηαπι βδί, εχρίΌβι-ανε ηΐ8ΐ ίηΓρεπι ηε^ΐε^βηΐϊίΐιη ηοη ββί,

δβά ιιΐ Ιβ^εηΙεδ δοϊνβηί αΐία ηιβ Ιε^ίδδβ, ηοη ηβ^ΐβ^βηίϊα ηο

ΐΐΐΐηβ ΙεεΙίοηβ νεεεδδΐδδε; αίςαβ ςηειβίίαπι άηοϊΐαοαιη ιιίΓαπι ιιί

Ιβ^ίδδεί αη (1θ εοηΐεείανα δΐια εάϊάϊβδεί; εΐίειπι ϊη δ^ΙΙίώο βπιεη-

ά&Ιΐοηαιη ρ. 248 ρΐΌροδϊίο δΐ ςα&ε ρΓ&βίβι· αηΐΐδίοεεηα βί ΐ&ϋα

ίϋβ δοποϊί ίη εοάίεε 1β£Ϊ, ε&ο οπιϊδϊ, εα ςυοηηε α ηιε η(1 ΐρβηηι

βοάΐεβπι εχαείίΐ β88β δοϊΐο. ιηηΐίη, είΐαπι αΐΐίει· ίΐίςαβ ΐΐΐβ

αϋδίϊηχΐ.

Ιη αεία βεειιηάο ιηοάο Ρ ηιοάο ¥Χ ρι·&β8ί£ΐη1;ϊοι·ε8 ίιιεπιηΐ.

εβά οιιηι Ρ ριαβίβΓ ραιιοοδ Ιοεοβ εοιταρίαβ ίαηίαηι, ίΐΐί βίΐβ,ιη

ϊηίβνροίη,ϋ 888β ηίάει-βηίαι·, οαίιΐδ Γθΐ ΐηάίοΐ» ηιαηϊϊεδία ηηα

ςιιαεςηβ ρα^ϊηα ρι-Εβοεί, 8εά ηεδεϊο ίΐη ηυΐΐβ, αΐΐιιηα πιαηϊί'εδίϊυδ

ςηαηι 6, 16, αΜ οαιη ανοΐιβί^ριΐδ ϊίεπι ίΐί^αε 7, 6 Ιαεει- βδδεί, Χ

ροηϊεοίαηίΐδ ϋΐυά τάχα δε (ροδί λείπει, ςιιοά οϋιη &(ΐ80πρίαηι

Γαίδδβ δαβρίοοι·) ουιη ϊρβα εοηΐεείιίΓα εοηϊαηοίαηι ίΓ&άϊάϋ, ΐη

3,πι1)ϊ^αΪ8 Ρ δεευίυβ 8αηι. Ϊ8 ςιιοςηβ ΐηίενροΐαίιΐδ βδί ρΐΌρΙβι-

οοΓΓαρίεΙίΐδ ΐη εχεπιρίαι-ϊ βϊη8 ίΉ,εί&δ 7, 8 (ώ όρχιερεν εχ ϋΐίδ

δ άρχιερενς εδΡεοία ρο8ίς|αααι Έγένετο . . . εττιστολψ ρβι- ηο-

ιηοεοίείβαίοη ϊηΙεΓοΐάΗ); 9, 15 (ών 14 ροβί θαυμάσιων οηιϊβδο

των αηίε δι ίΐάίεεϊΐ); 11, 4 (οηιϊβδο (ϊέ βεπρδϊΐ υ λαός συντρί

βεις εφνγον και ... οι δαίμονες . . . εβόων); 15, 9 (τις αφορμή

εχ τησ^ηΐ αψρο^σνΛνη εη^βεΐΐ; ηε ςαϊδ εηϊιη άοΐο οαρϊαΙηΓ, η(·-

ςαε τοντο δυοϊεείαιη ηεςαβ γέγονεν ηεΐ'ϋηηι ηεςαε αφορμή
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β,ΟΒοΙιιίε ροδϊίαιη β&ΰβΓαοίαηί: τοντο 8δί Ιιοο ςιιοά οοιυίηδ βδ).

βίϊαπι 3, 30 ϋΐα εν εχείναις ταΐς ήμέραις αάϊβεϊί ηβ εχ &\>-

ταρίο αίάθΓβίιΐΓ ηαπ-αίΐο ϊηοΐρβΓβ. οοιταρίιΐδ ββί ρταβεϊριΐθ Ιίίίεπβ

αβί δ^ΙΙαβίδ υβΐ ιιοθ8,1>η1ϊβ ρΐ'αβίβπηϊδδίβ υβίαί 7, 18; 8, 20; 5,

29; 6, 12; 14, 27; 15, 2. άβ 8, 16 άυΐηίο. ηαπι ραβηβ αβφΐβ

δίπιίΐβ υβπ εδί Ρ ρΓορίβι· ηοπιοεαΓοίοη χαι τά σάββατα ρΓαείβι-

ωίδίδδβ εί ΐη 1ίΙ)Γ0Γαπι νχ εχειηρίαιΐ εχ βρΐβίαΐα Ραιιϋ αά

Οοΐοβδβηβεδ άαία εα ηβτ\)Ά ροβί νεομψίας αάίεοία, αΐβϊη ίβ,ίδο

1θ<50 Π186Γ13, 6886.

Χ ςυαπΐ(}ΐΐ3,πι πιαίΐϊδ Ιοείβ & Ρν (Ιίδοεάίί ίαπιεη οηηι V

ατίϊιΐδ ςυαπι ειιπι Ρ οοηϊαηοίιιιη 6886 ευπι ρεΓρείαο εοηοεηία

3,0 ρΓ3.8δ8Γίίπΐ ρΓΕείβΓΠΠβδϊδ ΗβΛίθ η60688&ΠΪ8, ίΐΙΠΙ 1ΐ18 ΪΟ018

ίηίβΓροΙαίϊβ ιη&ηίίβδίυπι βδί: 5, 4 ό λόγος ον λέγει 6; 8, 17

οϊδαμεν; 9, 16 ούτος δε εί ς. 8.; 12, 11 δεή&ητε εί ημάς.

ιιηάε ςηίίεβίϊο οιΐΙιΐΓ βιιοάίίΐϊοϊΐίδ ηίπιπι εί »ά Ρ 61 &ά Χ αοίυδ

86εαηάα8 εχ ορεΓε ρΐεηίονε (ΙβπιίΣΐίυδ ρβπιεηεήί αη υί αείαδ

XV εί ς[. β. ΐία Ιιϊο αΙίεΓ ΐ&ια ρπάεπι δερ&πιΐίιη είΓοαπιΓεΓΠ

Βοϋίιΐδ εί ροβίηιοάο αο εο ηυΐ δοπρδϊί οοάϊεεπι V ευπι Γείίφΐίδ

εοηίυηοίυδ βΐί. οιπιιβ Γβΐ ηβδοίο αη ϊηάίεϊυπι δϊί είϊαπι εοάίουπι

ΡΧ ίηδοπρίίοηίβ εί 8η1)δοπρίϊοηίδ ςια&εάαπι δίππΗίικΙο. ηοη

εηΐπι δοΐυηι, υί Γβείβ δίοείίβη ^8ϊ1ινΙ)0ο1ιβΓ Γΰτ ρΓοίβδίαηίίβοηε

Τη6θ1ο§ίβ XVII, 1891, ρ. 149) εί Ι/ιρδΐαδ (ίΐηιίεπι ρ. 459 εί

Όϊβ αροΐίίγρίιεη ΑρθΒί6ΐ§68εηΐεηίεη, Ει·£3,ηζυη£δηβί"ί ρ. 65) οβ-

δεπι&ιιεπιηί, εαε Γ6δ ηιιβ,ε ϊη αοίϊδ Ρηϊϋρρί ηαπ&ηίυι· υηάϊηαβ

οοηΐβοίαε βιιηί, 88(1 ροβίςυαπι υηο ορει-ε οοπιρΓβηεηδαε δπηί ευπι

δϊη^ιιΐϊ αοίιΐδ δεραιαϋηι ίΓαάί Βθ1ει·εηΙ, αϋ^ιιαπάο αο εο φΐί V

Ευί ς[υϊ εϊυβ εχεπιρίατ δοπρδϊί πινδίΐδ οοαοίϊ δυηί. οιιίιιβ Γβΐ

ατ§υπΐ8ηί£ΐ Η»εο ηαοεπηίδ, ρπηιυπι ςμιοά αοΐαδ ο[αίης[αε β, ιΐεοΐπιο

αά ηιι&νίυιη άεοϊπιαιη α V αβδΟΒί; άεϊη ς^αοί! δβοαηάυδ εί πΐίϊππ

πιιιΐίο (^υαιη ι-εϋ^υί ρίβηϊοι-βδ Βΐιηί; ρΓΕβίεΓεα ίει·1π εί οοί&υϊ εί

ςίαίηίΐ άεοϊιηϊ ρππια υεΛα, ρ. 16, 5 εί 6; 36. 23—37, 23 (οί.

ΤΗ. 99,2— 103, 1); 41, 3—10, ηοη εοηϋηυαβ η&ιταίϊοηΪ8 Β6(Ι

εχοΓάίοΓυηι Βρβοΐεπι ρι·αβ 86 ίει·υηί. ο^ιιίοιίδ εχοι·(ϋΪ8 ίιιπι δΐηε

άυ1)ΐο ϊΐΐϊ αοίιΐδ οι-ηαίί δυηί ουηι δβρίΐΓ&ίΐπι οίΓεαηιίβΓΠ οοερίί

δΐιηί. άεηίςιιιβ αοίαβ ςιαίηίϊ άεοίπιί ϊηδοπρίϊο ϋΐα εκ των

περιόδων εί άττο πράξεως πεντεχαιδεχάτης Ά V ουοςμιε δεν-

υαία 6ί ηαπιβπ αΐΐϊπιίβ ΕΟίϊουδ ηοη αάδοιϊρΐϊ τεπι οοηβοίαηί.

Ιη εχίΓβηια ραΓίβ αοίΟΓυηι, ΐά βδί 3, ε. 107 (ρ. 41, 1) αδςιιε

&ά βηεπι, άϊδΟΓερ&ηίΐαηι ΙϊοΓΟΓυιη V εί Ρ άβάϊ ριαείεν εα ςιαβ,ε

α ηιε ρ&δδίπι βϊΐεηίϊο ρΓαείβπηίίίϊ αηίβα άϊχϊ ιιηϊιιεΓΒ&ηι, εχ τείί-

ςαίδ Ιίοπβ ςια£ΐεοιιπις[ΐΐ8 ρενρεηδα οιηηίαηι εο^ηαίϊοηε α οοπιηιαηϊ
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ρΐυιϊιιηι 8ίΐι·ρβ Γβρείί ροδδβ ηΐάε!)ΕΐηίιΐΓ. V ίοίαπι εχηϊοηί ηαο

πιβίΐιιβ ςιααβ βδδβί βϊιΐδ 1ϊΙ)π πάεβ οθ£ηοδοβι·βίιιι· ηηειη ρΐβπιπι-

ηαε βοίαπι άυεεπι ηαββπιιιβ, Ρ ιιβΐ ηηοά ρι-αβίβι- Β,οίιιβ ηΙΐίπιοΒ

βίίαηι δεοαηάαπι εοηίϊηεί, ηβΐ αηοά ϊη ίΐβΐϊοιίδ ηαϊηίο άβοϊπιο

εί ι-εΐίςαΐδ ρεουϋαπδ βίιιβ η&ίηια βδί. άβ ηνία ρααεα 'ύ& δΐιηί

άίοβηάα υί δϊπιαΐ άβ ίποιίδ ϊΐΐϊβ 1ϊΙ>γογιιιιι ^εηβπουβ ΟϊβαϊΙβν

άΪ88βΓαιηα8 Γ/1 Θ. ς[ΐιοηιπι ηυΐίαιη εχ αΙίβΐΌ Ββά &\> υηο εοάεπι-

ηιιβ βΕρϊίε βί Γ εί Α βί Θ πιαηίΐδδβ πιεοαπι οοηΒβηίϊβί ςιαΐβαπι-

φΐβ ραηΐο αίίεηίϊαβ Γεηι βχ&πιίηαυθπΐ. ηαπι ηαΐίαπι βοίαπι βδί

ηαοά ηοη αΐΐηαοί Ιοβίβ ρΐανα, ςηαπι Γεϋςιυα &άίβτ&ί &αί ραποι·»

βί πΐίΐ^ϊδ εαπι εϊδ α_ααε άβ εϊυδπιοάί &οίϊδ ηοιιίπιιιβ βοη^ι-αβηίϊα.

β Γ εα ςιιιαε βαηί ηαει·βΙΐοοι·απι ρΐΌρπα Ϊ8 ς[αΐ ηοο §βηαδ βοη-

άίάίί άί1Ϊ£βηΙίδδϊπΐ6 άβίβαϊί, ηβίαί Ιααβίΐιιιη εί Ιεορ&Γάαιη αηο

ί&ηίαπι Ιοοο, ϊη αηο δϊηβ άαοϊο αϋαά α^εοαί, αάεδββ ραδδηβ

βδί: ρπιεΙεΓβα 6άβ άϊ£ηίδβϊπιαδ αϊάβίαι·. Θ ίη τείΐςαϊδ τεϋαδ βί

ΐη άίοεηάί ^βηβΓβ ηι&χϊπιε αίάείαι· εχ ατΙηίΐΊΟ £ΐ·36δ&ΐυδ ε888,

0111118 Γβϊ αηηπι άβ α;αο ςαϊαϊβ εχϊβίϊπιαΓβ ροίβπί &ι·£ηιηεηίαιη

αάίβΓαιη Ιοοαπι ΠΙυπι βχ Αοίΐβ Ρείπ ηί αϊάβίαι· άβριοωρίαιη 81,

3 (βί". 11). 8βά Ιι&βνβΙΐοα ΪΙΙ& ορίϊπιβ δβιαι&αΐί, ϊίβπι αΐϊα ηααά

ραηεα, ηεΐαί 76, 17, ιιΜ τον Χρίστου (αεί Ίησοϋ? αεί σωτήρος?)

ιιϊηάΐοΕίιί ίΐΐβ ούτος (Γ 8 Α 26) βί αυτός (<9 17). Α ίηίει-

αίΓππκιαε ίβΓβ πιβάϊαδ εδί.

Θ £εηεπβ Γβββηδϊο ίαοϊΐίδ εδί. ΤΥ εί V ίηβί&ι· άαοι-απι

βχβηιρίαπππι δαηί ςαοΐ'απι αΐίβιαηι αίιαηι ϊη αίβεπι δβααεηάιιπι

ββί. Υ πιαίία οπιίδϊί; ηοϊ ΤΥ ίβδίβδ απιοο αάδαηί, ς αϊ 8,1) II

άϊβοεάίΐ; βαπι ρΐεηιπκραε ηε 8,υάΐι·ε «ιαΐάβπι αίΐίηβί, ηεάιιπι ς[υϊ

»1> 1/ΓΑ.

ραυίο άϊίβοΐΗοΓ ίη ^βηει·ε Α Γββ βδί, ϊηίπε£ΐΙί88Ϊιη& υβΓΟ

ϊη Γ. ΐΐΐιιπι βχ ΒΡ βί ΌΕ εοηδίαιβ αρραΓεί. ηαιη (χαοά ίεπιΐ

ΒΪη^υϋβ ϊηίβΓάυπι αάυεΓβ&ηίαΓ αβίυί 56, 23 άττολλυόμε&α Ρ

άττολλνμε&α ΒΌΕ, 56, 28 άπ' Β εξ ΌΕΡ, ΐά ρβν άυρίΐοβηι

ϊηίει·ροΐ3,ίίοηβπι ααί Η1)π Β βί ΌΕ εχεπιρίϊ &αί ΰΕ εχεπιρίΐ

βί Ρ εϊεοίυιη εδΒβ βαίϊδ αρραΓβί. ϊίβπι 53, 20 στενάζονσα βί Ώ

βί Ρ βχ βο ς[ΐιοά ίαϊί ίη εοπιιηιιηϊ ΒΌΕΡ εχεπιρίο άναστενά-

ζουσα εΐΓεοβι-απΙ. 54, 21 καί βί Β βί £> άβ 8υο αάίβοβΓαηί;

62, 18 έξετάσ&η, 79, 24—25 ρΓορίει- ΙιοιηοβοίβΙβαίοη όλως . . .

παρ&ενίας βί ΰΕ βχβπιρίιιιιι βί Ρ ρι·αβίει·ΠΗ8βπιιιί; ϊίεια

Ιιαυά ραυβα. βιιηί ίαπιβη ς[υ£ΐβ η&ιιο Γαίίοηεηι ηοη Γββϊρΐαηί,

υεΐυί 75, 23 επτά ΒΌΕ ριό βο ηυοά βδί εξ, &ηίβ οπιηΪΕ &αίβιη

ϋΐα 78, 28 κατά πάααν οε ωραν ρΓαα» ίηίβι-ροΐαίίοηβ ρΐΌ ΐΐϋβ

ψιχα ορα δε Β (ΐά βΒί ή Νιχανόρα δε) ϊη ΌΕΡ ροδΐία. α,ιιαβ
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ηϊχ ροίβπιηί βχρεάϊπ ηίδΐ ηιοίΐο Β πιοάο Ρ αΛίίΓβιηιΐΓ εχ 1ϊ1)ιό

ΌΕ δίππΊί ςυαεάαπι αάδίπηρδΐδδε.

Ρ1αι·» ίηίει- 1ΐί)Γ08 §βηβι·ίδ Γ ηιηίαο άαία βί αεοβρία δία-

ίαεΓβ οροΓίεί, φΐοηίαιη 8θϋ <2\¥ ΓβΓβ εοηδίαηίεΓ, Γβϋςιαοπιπι

ραδδϊπι αυί 1>ϊτιχ αηί ίβπιί αυί ρΐανεδ ίηίβΓδβ εοηοίηυηί; υεΐαί

48, 8 φαύλου (2Κ; 48, 10 τά όργανα 51, 14 όχλους εί

15 προς 43, 5 γνμνωσις ΟΜ(Κ?)5ν·, αϋα. ηαο αεοβάίΐ φΐοά.

ηαηά γλγο δίη^αϋ ιιβίιαΐ Ο οί <2 εί ρΓίΐεεϊραβ IV οαπι ά β,αί Θ

ϊία οοηδβηίίυηί υί ςυα,βάαπι βχ ηΐδ βχββΓρία βδδβ υΐάεαηίυι·.

παπα ΐΐίικί πιϊηίιηβ ρΓΟ&αβΠε βδί βχ οείοηίδ Κβπδ δϊη^υΐοδ πβι·απι

βοηδβπι&δδβ. Ρ «υίβπι φΐοά οιιπι Λ ηίο ίΐΐίο ίΈβΐί ιιβίιιί 83, 8;

88, 7 βί 8, ϊ(1 ο[ΐιϊ(Ιβπι ηϊάβΙιΐΓ ίοι-ίβ ίοιίηηίΐ ίαείυιη 6886 ; η&ηι

δαηί ίΐΐα ππηίπια. δβά βχ 1ϊΙ>γο αϋςαο θ £βηβπδ ευπι ά\\ά

πιηΜα ϊάβπι βχοβΓρδίί εί 70, 5 ψ πλήρης φωτός καϊ είχεν τον

τύπον χα&' ομοιότητα χλίμαχος, ίυιη 41, 15 88. Γβιη βαηάβτη βί

α Γ (σνναχϋ-έντων βί ς. 8.) βί α θ (πάντες ονν βί ([. 8.) 6Χ-

ρτβδδαπι ϊυχία, ροδυϊί. πιαίία δΐιηί ρι-αίβΓβα. Η1)π Ρ ρββιαίϊαπίΐ,

ηυαβ ί'ιιϊί αΐίβια οαιίδίΐ οαι· βυπι ίοίιιηι Γβρι-αβδβηίαΓβηι. ηεφίε

ί;ΐιηεη ίία α Γβΐϊςιαΐδ άίδοβάίί ιιί Μδ οιιηείίδ εϊαδ Ιεδίΐπιοηϊυπι

ραν δϊί. ηαΐίοιιιιη εηίπι ηΐδ οπιηϊΐιαδ βοιηιηιιηίιπη ιιϊίίοπιιη βχ-

ρβΓβ βδί. ίή» βιιηί βίιΐδπιοάί ρι-αεεϊραο,. 43, 12 τάς κακίας

επι&υμίας, ς[υο(1 Ρ δοΐιιβ ϊηίαοίαω ΓβΗφίΐΙ, δοΐιΐδ Μ ρνοΐϊίΐ-

1)ί1ίΙβΓ οοιτβχϊί {κακάς δοπρδϊί), Γβΐίηυί ρβΓρβΓαπι τάς κακίας

της επιθυμίας ροβαβιαηί; 44, 5 νμείς οι 3-έλοντες προς ημάς,

«Μ υανϊα νβΐίςπϊ ΙβΓηρίαηβπιηί, υβπιιη φΐοαΐ βδί οι έλ&όντες

8θ1ιΐ8 φΐί ζ> Ψ εχειπρίατ δβπρδίί ϊηυεηίί; 53, 4 άβηίφΐε ρτο

ϊηερίο ϋΐο ξενοφωνεΐται εί Μ εί Κ εί V ξένψ ηιιοά υβΓαηι βδί

ροδίιεπιηί, δεά V ίία ιιί νβΐϊοίο ρατίίοϊρΐο καταλαμπομένη υβι-αιη

εοηϊβοίαΓα ΐηυβηίυπι, ηοη α ρΓΪοπΙιυδ ίι·α(1ίίαπι βδδβ ίρββ ϊηάί-

βατεί. 8βά Μδ ςιιιαβ άίχϊ οπιηϊΐιαδ βίβοϊίαι· ιιί ρβΓάίίβοϋϊδ δίί

ιιΗουπιοιιιβ α Θ βί /I άβδβππιιΐΓ ΙΛγϊ Γ ιβοεηδίο, ηαοηΐΕΐιι αηυβ

ί'αϊί οπιηίυηι οοάίβαιη Γ ανοΐιεί^ρυδ βί ϊδ ηαϊάβηι δίΐίίδ πιεικίοδαδ,

ίρδϊαδ αυΐβιη αΓβΙιβίγρί πιβπιοπα πιίηϊιηβ ρβΓδρϊοπα βδί.

Οοππηβιιί&πο ϊΐΐο ο[ΐιΐ ΙίΙ^ΓΟ Η Ραπδϊαβο ^γ. 1551 οοηββΓ-

υειίαδ 68ί άία πιυ1ίιιπΐ(}αβ (1υί)ϊί3ϋϊ ςυκί ίαοϊβηιΐιιιη βδΒβί. ηαπι

ροδί(}αίΐηι ΠββΓ ναίΐοαηαδ 824 οο^ηίίιΐδ βδί ΐΐΐίυδ ραβηε ηαΐίαπι

ϊαπι ρι-είίτιηι βδί. ηαπι εχοειρία βδί ραι-8 εϊιιβ ηιαχΐπια β ΙΛγο

V δίππΊϋπιο (βίΐαπι δΐιΐχΐίίϊαα \\\ά 1ιειΙ>ιιίί 95, 22 δ8. ςααε Ιε^αηίυι·

ϊη V 34, 4 88.), ηοη ίαπιβη ϊρδο V, υί (Ιοοβηί Ιοοϊδ ρααεϊδΒίπιίδ

αβΛα ραπιΐδ ίΓαάϊί» υβΐυί 92, 13 (βί. 16, 31); 92, 41 (εί. 18, 3);

ίαπι 3βίιΐδ δβευηάαδ (αοία Ρΐαΐϋρρί ϊη ΗβΙΙαάβ) αΐϊο Ιοοο ροδίίυδ
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(Ιβηϊφΐβ ι·β8 φΐαεά!3ΐη Γοιίββδβ βχ αοίϊδ οοηδβπΐ3ίαε &\) Η, ά V

ρΓ»βίβΓπιΪ889,β; ηαπι υί 8βπιιΐΒ ίΐΐβ πΐ3ηα άβϋϊΐϊ 93, 40 3, 8βπρίθΓβ

οοιηιηβηί&πϊ δοΐιΐδ 688β ρηίείιιι· ηα1ΐ3 οαυβα βδί ηβο,υβ 94, 20

άβοεπι ΐ11θ8 άαβπιοηϊα,οοδ β άββεηι 86ΐ·ηΪ8 32, 8 βχρι·βδ808 β88β

οβι-ίαπι &\ή β&Ιίεπι υβη ααΐάβ δΐπιϊΐε εδί. ηαιη 98, 24 88. (οί. 15,

14) ίηδοΐΐβ ίηΙβΓροΙαία δυηΐ, ΑΓβηβΙαϊ αηίεπι ηοηιβη 93, 5 ρο-

ίαίί βχ 9, 6 οαρι. βεά ροίβΓαιη, ηβ ά\) ΐηδίίίαίο πιβο όίβ ο,αο

άϊχϊ υοΐ. I ρ. VIII άββεβΙβΓβπι, ραυοϊδ ϊΐΐίβ αυΐ αβτοίδ αυί Γβϋυβ

βχοβΓρίίδ βί ίη ΐιηίδ ρα§ΐηΪ8 βάροδίίίΒ Γβΐϊηυα ηβ&1β£6ΐ·ε; ςαοά

ΓοεΐδΒβπι ηϊδϊ ιπάΐδδβπι ρΓαβδίαΜΗιΐδ 688β ηί Ιβ^εηίεΒ ςιααβ βδδβί

'Ιββϋβ ηαϊαδ αυοίοπίαδ ίρβΐ ίαάϊο&Γβ 30 ίίοΓί&δββ ραιιΐο ρΐυτα βχ

εο αηί οοηηπη3ηο1α ααί βκιβηάαηάα ΐηιιβηΪΓβ ροδδεηί. ηοΐυϊ

Ιαπιεη 8αί ρππιοι·επι ραιίβπι Ιοίαπι βχ βααη^βΐϋδ βί αβϋβιΐΒ

αροδίοίοπιπι αυί αΐίΐπιαιη βχ αοϋδ ηοδίπ8 βί δ^πιεοηβ Μβία-

ρΐιταδία (οι Μϊ&ηβ ΡαίΓοΙ. §γ. ΟΧν ρ. 193), 3. ςιιο βίΐαπι 94,

14—17 ωαίυαίιΐΒ 681 (οί. Αη&1. ΒοΙΙ. VIII, 1889, ρ. 309, 16),

οοηβανοΐηαίαιη βχ οΜίυίοηβ ρ1νΐ8 φΐβπι πιεπί3 ρΓθίι·3ηβΓβ.

ηβφΐβ υβτο άίβοβΓρβΓβ ίαπι πΐ3ΐβ εοηδαίυηι Ιϊοπιηι βί »ά Βυαηι

ςααβο,ιιβ δβπβπι Γβάί^βΓθ ι·ε]ί°;ϊο ίαϊί, 8β(Ι ρτορΙβΓ πηιΐία ηίπιϊδ

βοπίΓαοί» ααί οαιηΐηο άβίοηπαία ΐά ηβπ ηοη ροίαΐί.

ΡΓ»βΙβΓ β08 οοάϊοββ ς[ΐιο8 ίη Γβοβηδβηάο αάηϊβιπ Ιιοβ αυί

ΐρδβ 3111 ρβΓ 3ΐΪ0δ ΐϋδρβχί ΆΧΧί β3ΐίβΠ1 δΐΐρβί'βδδβ 00&ΠΟΗΪ, φΐϊ

οπιηβΒ αβίυπι XV βί φΐΐ δβο,ιιυηίιΐΓ βοηίΐηβΓβ ιπάεηίιΐΓ: Κο-

1113.1108 ν3ίίο3ΐιοδ £Γ. 803 β. ΧΙΠ; 807 8. IX αυί Χ; 808 δ. Χ

β,αί XI; 1190 δ. XV; 1631 8. XII; 1669 δ. Χ; 1810 8. XIII;

1989 β. XI 3ΐιΙ XII; Οηίϊϊαηαπι Ε VI 39 δ. XII; ΑΛοοβ Οιιίΐα-

ιιιιΐ6Ϊ3ηιιΐϊΐ 38 δ. XI βί Εδρηϊ^πιεηϊαηιιπι 44 8. ΧΙΠ; Μίίγίεηεηδεδ

15 β. XV βί 82 δ. XVI; ΗϊεΓΟδοΙ^πιίίαηιιπι 66 8. XV; Βοα11βί3ηαιιι

01ατ1ίΐ3ΐιυπι 43 8. XI; Εοηάίηβηδβπι δ. XI. ϋβ Ιιοβ οί. ΤΪ8θΙιβη-

(ΙογΓ (Αροοαί. αροει·. ρ. 142); (ίε Αίηοΐδ βί Μϊ^ΙεηβηΒΪοιίδ ΙΛρ-

δΐ'αΒ' (Ει·£. ρ. 64); άε ΗΐεΐΌδοΙγπιϊίαηο Ραρ301ορυ1ιΐ8 ΚβΓ3πιειΐ8

(Ίεροσ. Βιβλ., ΡβίΓοροΙΐ 1891). Βο(ϋβΪ3ΐιαιη πιυίΐΐιιπι β88β β

οαί&1ο§ο οο§;ηοαΐ.

Εχ ν3ίίθ3ηο 808 βυπι ςα3βόΐ3ΐιι ϊρδβ οΙϊγπ 3(Ιηοί3886ΐιι

ρ1υι·α ΐηΙεΓβεάβηΙβ Α. Μαα ρβΓ Η. βι·3ειιβη 3οεερΐ. ο[υίοιΐ8

ίηίβΐΐεχΐ 6ΐιπι ^βηεπδ Γ εί α,αϊάεπα ρνοχΐπιο ουπι IV οοηϊιιηοίυπι

β88β, ηιοχ βχ Λ ς[αϊΙ)υ8ά3ΐη Ιοείδ, ιιείυΐ 51, 23 τυραννογράφε,

52, 14 αχρήστου, 52, 16 τΐολλαϊ ννμφαι, ΐηίεΓροΐ3<;αιη, ρταβίε-

Γβα αυίβπι ρΙβΓαφίβ ΐΐ3 βχ αΓοίίπο πιαί3ΐ3 αί δ3ηβ ϊη υβΛΐδ »υί

Γ ανΛ Λ οοιιβίΐίαβηάϊβ αάΙιϊοβίΊ ηοη ροδδβί. ηοο ί3πιβη ηιβπιο-

ταίυ άϊ^ηιιπι βδί ο[υο(Ι βχ βίαδπιοάϊ Ιϊογο ρ,ηαεάαηι η3η8ί3 υΐ
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άβηίατ ΐη ςαο ρτ&βΙθΓ ιηαΓίγπιιιη (ο. 123 βί €[. 8.), φΐοά βοίαπι

Ιΐίώεΐ; Α, βίϊαιιι ρποΓ68 αοίυ» ίηβδββηί. Ιιαβο βηϊπι Ιιαββί β. 110

ρ. 43, 3 και άποτρέχονσιν άπ' αντον, ότι ονδε εν τών ζωών

εχει τό ομοίωμα αντον · ■και γαρ και εν τοις κτήνεσι και εν

τοις πετεινοις και εν τοις λοιποϊς ερπετοις τε και τετράποσιν

εκαστον έχοντα (1. εχον??) ιδίαν όψιν και χρόαν εχει και πόδας,

αντός δε δ κάκιστος και σκόλιος όφις ονκ εχει πόδας, άλλα

σύρεται επι της κοιλίας και βαδίζει επι τό στή&ος, και δ περί

πατος αντον όλος εστίν είλικτός' τό γαρ κατοικητήριον αντον

6 τάρταρός εστίν και τό αιώνιον πνρ · και δια τοντο βαδίζει

εν τ([ σκότει, επειδή ονκ εχει παρρησίαν εν ονδενί· νυν ονν

φεύγετε απ* αντον, ϊνα μή εκχν&ή δ ιός αντον εν τψ σώματι

■υμών εάν γάρ εκχν&ή εψ' νμάς, περιπατήσητε εν τϊ σκιφ

αντον και εξητε σνν αντψ και την αϊωνίαν καταδίκην άλλά

μάλλον γίνεσ&ε εν τη άλη&ινγ -9-εοσεβεία· κτλ., ςυαβ οοηοΐηαηΐ

ίβΓβ οιιπι Θ; αο ρΓαΘδβΓίϊπι Ιιαβο ροδί ρ. 75, 14 Μαριάμνη ροδΐία,

ϊη ςιιί&υδ ς[υπι ϊηδϊηΐ ςααβάαπι υβίβιαω αοίοπιπι ςιααπιαΐβ οογ-

Γΐιρίειβ Γβΐΐςαί&θ άαΙ)ϊί£ΐή αϊχ ροίββί: και οι μεταμορφω&έντες

εκ των ζφων, ο τε λεόπαρδος και δ εριφος των αιγών και ην

μεν αντών η ιδέα εν δμοιώματι άν-9-ρωπίνης μορφής, εφαίνοντο

δε ενώπιον τών τότε άν-9-ρώπων, ώσπερ ετύγχανον, εν τψ εϊδει

και σχήματι τών αλόγων ζφων και προσείχον αντοΐς οι άν

θρωποι της χώρας εκείνης, και ώς ηκονον αντών λαλονντων

μετά τών αποστόλων, ε&αύμαζον πάντες και εξίσταντο ■ και γάρ

ι ήν τοντο ■3-ανμαστόν Όντως και παράδοξον σφόδρα οτι άγριον

ζψον, -θ-ηρίον (άβ1.?) και εριφον αιγών έώρων δμιλονντας κατά

τήν τών άν&ρώπων φωνήν και ομοιότητα, οντος δε δ Στάχνς

ήν πλούσιος σφόδρα και πρώτος της πόλεως, και ήν αλγών

τονς όφ&αλμους αντον και μηδ' όλως βλέπων επι ετη μ'· και

άκούαας τον λόγον και τής διδαχής αντών επίστεναεν τψ δε

σπότη ημών και σωτήρι Ίησον Χριστώ, και βαπτισ&εις'άνέ-

βλεψεν παραχρήμα, και εδόξαζεν τον &εόν. εξέπεσον δε και

από τών όφ&αλμών αντον ώσπερ λεπίδες ιχθύος δμοίοις

(ομοιαι?) λαπήροις(?) πηροίς (άβ1.?) ψών. τής δε φήμης ταύτης

διαδο&είσης εν όλη τη πάλει εκείνη ελεγύν τίνες ότι Αεντε καϊ

ϊδετε άν&ρώπονς -9-εοσεβείς, εξ ων δ εϊς εξ αντών ηνέψξεν

τονς <,όφ&αλμονς> Στάχνος μετά τό ποιήσαι αντον ετη μ' εν

τ([ μηδ' όλως βλέπειν τό φώς· ϊσως δύναμίς εστίν τον ϋ-εον

η εν αντα νπάρχονσα; επει τέχνη ιατρών ον δύναται ποιήσαι

τήν τοιαύτην -9-ανματονργίαν και μεγάλην ϊασιν. Πολν δε και

άπειρον πλή&ος σννήχ&η εις τήν οϊκίαν Στάχνος ένεκεν Φιλίπ
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που χαϊ τών συν αυτά όντων χαϊ ένεκεν των Ιάσεων ών

εποίει · χαϊ πάντες ετοεχον ίδεΐν βονλόμενοι πάντας τους νοσοϋν-

τας -9-εραπευομένους , τους τε δαιμονιζομένους χαϊ νδρωπιχονς

χαϊ παραλυτικούς χαϊ ίχτεριχούς υγιείς γενομένους (86Γ. γιν-ΐ).

εβάπτιζεν δε αυτούς πρώτον δ τοϋ χυρίου απόστολος Φίλιππος

χαϊ ούτως Ιώντο πάντες, οι δε όχλοι ε&αύμαζον σφόδρα ού

μόνον επι τοις αημείοις οϊς εποίει χα&' έχάστην δ απόστολος

Φίλιππος, αλλ' οτι χαϊ δ λεόπαρδος χαϊ δ μιχρός εριφος τών

αιγών -ήσαν λέγοντες τό αμήν επι πάσιν (1. πάντωνΐ) τών βαπτι

σμένων χαϊ { μεν μαχαρία Μαριάμνη ή αδελφή τοϋ

αγίου αποστόλου Φιλίππου χα&εζομένη έν τη ειαόδψ της οιχίας

τοϋ Στάχυος προαείχεν τοις προσερχομένοις χαϊ εδίδασχεν τάς

γυναίχας' πολλαϊ γαρ γυναϊχες ήσαν πορευόμεναι προς αύτοίς

εν τι οίχία τοϋ Στάχυος, χαϊ πολλαϊ εξ αυτών διεχωρίσ-9-ησαν

από τών ανδρών αυτών δια τους λόγους της Μαριάμνης ουσπερ

ηχουον παρ' αυτής· αϊ δε νεανίδες άπεχείραντο τάς τρίχας της

χεφαλής αυτών χαϊ τους δαχτυλίονς αυτών άπέ-9-εντο χαϊ ένε-

δύσαντο ιμάτια σεμνά.

ναίίβίΐηοβ §ι·£16008 807 β. IX ααί Χ βί 803 8. XII βί

1190 β. XV βϊυδίΐβιη §βηβπ8 αο Ρ&πβί&οοΒ ζ)Κ5 β88β οϋιη α<1-

ηοίαυί, 8βά βοηαβ ηοΐ&ε ϊΐΐοβ, Ιιαηο οοιπιρίυπι βί ϊηίβΓροΙαίαιη.

να«οαηο8 £ΐ\ 1669 8. Χ, 1989 8." XI ααί XII, 1631 β. XII,

1810 8. ΧΕΙ, ςαί πιβ οϋιη Κοιηαβ ηβ8θίο φΐο ραοίο ία^βιαηί,

Α(3<» ΡΙιίΙίρρϊ οοηΙϊηβΓβ αβδοΐαίο άβωιιπι ορβΓβ πιβο β Βοΐΐαη-

άίαηοπιπι οαίαΐο^ο (Βηιχβΐΐίβ ά. 1899 βάίΐο) οο^ηουί.

Οΐιΐδάαηΐ Κ VI 39 8. XII ϋβπι οϋπι 3, πιβ ϊ§ηοΓ3.ϋ 6ί 3,

ΒοΙίΗηάϊ&ηΪΒ (Αη&ΐεοίοπιπι XVI, 1897, ρ. 300) πιοηδίΓΕίί οοηίυΐίί

πιϊΜ Ιοοοβ ηυοΒίΙαιιι Αυ§ιΐ9ΐί Μολι το^αία I. \ν. ΒϊβιπίΣΐ Ββ,ία-

ιπιβ, βχ ςιη&ιιβ οο^ηουϊ αιίϊδδίιηβ βυπι οαπι Ε οο§η3,1ϊοιΐ6 οοη-

ίαηοίιιιη β88β ββά ιητιΗο βΐϊαπι άείβποΓβιη.

Αάβιιηάαβ άβηίςιιβ Βαοοβίίοηΐδ οαΐαΐο^υβ ^ΜϊοΛβοαβ ηα-

ϋοηαΙΪΒ ΑΛβηϊβηδϊδ (ΑΛβηΐΒ &. 1892 βάΐίαδ) Βΐώ η. 346 βί 363

αίηςυβ οαία1ο§;ΐ ΓβοβηΙϊοΓβΒ.

ϋθ 30ίΪ8 Τήοιτίθβ (ρ. 99)

ΑοΙα. Τΐιοπίίΐβ ^Γαβοβ βάϊάβΓυηΙ; & ο. 1 &ά 58 I. 0. Τΐαϋο

α. 1823 βί 0. ΤΪ8θ1αβη(1οι·ί &. 1851, ραβηβ ίοία β£0 ά. 1883.

Π&Π8 πι&ηα βοπρίΐΒ οοηΒβπι&ία βιιηί ρΙυπιηΪΒ, βθά ίοία ραα-

οίβΒΪπιΐβ. ςαο βί υί Βοηηαΐΐ&πιιη ραι-Ιίαιη Γβοβηβίο πιαίΐϊβ Ιϊβπβ

Π



XVI
ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ

ηίί&ίιΐΓ, αΐίαπιπι 1>ΐηΪ8 ιιβΐ Ιβπιϊβ, υηϊαβ ιιηο. άβ ςαα τβ αηίβ

οπιηϊ» 3θοατ3ΐ;ϊαδ άΐοβηάαιη βεί.

Αάηϊοιιί οοάϊοβδ ηαπιβΓΟ ιιηυπι βί ιιϊ§ίηΙΐ ηοβοβ:

Α Ραπδϊαοιιπ] £ΐ·36θυιη 881 83βο. Χ

Β — — 1468 8&60. XI

Ο — — 1454 83.6(5. Χ

Ό — — 1176 δαβο. ΧΠ 3αί ΧΙΠ

Ρ Κοηι&ηυπι Αη^βΐϊοαηαπι Β 2. 2 βαβο. XI

Ο ΕΒΟοπ&Ιθηββπι Υ II 9 83βο. XI

Η - Υ II 6 83βο. ΧΠ

Κ Κοωαηιιΐϊΐ ΟηΪΒΪ3ΐιιιπι Κ VII 51 8360. XII

Ζ. Ραπ8Ϊ3θυηι £ΐ·3βοιιηι 764 δ3βο. IX

Μ Μοη30βηββπι £ΐ·3βοιιπι 262 βαβο. IX

Ο Οχοηΐβιΐδβπι ΟΙ&ιΊϋαηυιη 43 δ3βο. XI

Ρ Ραηδΐαοαιη §Γ»6οαπι 1510 Β3βο. XI ααί ΧΠ

<2 — — 1485 8360. Χ ααί XI

Κ — — 1551 δαβο. XIV

5 — — 1613 8360. XV

Τ — - 1540 8360. XI

17 ΚοίΜηυπι ν3ΐϋθ6ΐΐ3ηαπι Β 35 8360. XI

V ν3ΐΪ03Τ111ΙΙ1 £Γ36011Π1 1190 8360. XV

Χ Ρ3Π8Ϊ3011ΐη £Γ36011ΙΙ1 1173 Α 8360. ΧΠ

Υ ν&Ιίθ31111Π1 £Γ36011Π1 797 8360. XI

Ζ Ρβ1ΤθΙ)111·£6Ι1Β6Π1 03683Γ611Π1 94 8360. XII.

(^ιιοπιπι ρΙβίΌδςαε ΐρδβ Ρατϊδϋδ Κοπιαβιιβ, ΜΙΙΖ 3αί6πι

1ΐ1)6Γ3ΐϋ;3ΐ;6 1<αιι1)ΐη3ηηϊ Ιϊ^ΜϊοίΙιβοαβ ραΙ)ΙΪ036 Μοη3θ6ηβΪ8 ρι·3β-

ίβΟίϊ βί Γ6£18 Ιί3ΐθΓ11Π1 βί ΪΠΐρβΓ3ΐθΠδ Κΐ18Β0Π1Π1 3ά Π16 11118808

Ιιΐο ααί άββοήρδΐ 3111 οαιη βχβηιρίο ΤίβοηβηάοΓβαηο υβΐ ηιεο

οοηίιιΐΐ. Γβοο^ηουβΓαηί 3πιίθ6 ϊη Βοπΐ3ηΪ8 ΡΙΐνΥ ναχι\\.& Αΐβ-

χαηάβι- ΚΪ686, ίη Ρ31Ϊ8130Ϊ8 ΑΌΡΤ ηοηηα1ΐ3 Ρ3ΐι1ηδ ν3ΐ1βϋ;6,

ς[αϊ εϋ3ΐη Β ίοίιιπι άβΒοπρβί!;. άβ Μοη30βη8Ϊ 3ηίβς[ΐΐ3πι ϊρβο 6ί

Ργ311οΪ60ο ΒοΙΙ ϊηίβι·οβ(ΙβηίϊΙ)ϋ8 ηαο πιΪΒβιιβ ββί ΙϊοβΓαΙϊδδΐπιβ

Ιιΐΐ(1οιιίοιΐ8 ΤΓ3υ1)6 πια1ί3 πιβ άοοαβι·3ί. Ο βί Η ραιΊίπι, οιιιη

6θπιπι ηβςιιϊΙΪ3πι ί3ηίιιιη αηϊπ^άυβΓίίβδβπι, ΐη Εβοοπαΐί οοηίαΐϊ,

ραι-ίϊπι 3ΐϊςυ3ηίο ροβΐ, οαπι ϊηΙβΙΙβχΪΒΒβπι ς[ΐΐ3η1;3 ββδβί βοτιιη-

άβιη άί§ηϊΐ3δ, ΐΌ§3ίιι I. Μοη^ϊη απιϊοΐ πιβϊ Ββηϊ§ηιΐ8 ΓβπίΒηάβζ

1>7ΐ)1ϊθΙθ6036 ρΐ·36ίβθΙΐ18 ρηθΙθ§Γ3ρηί Π16ϋΐη ίη 11Β11Π1 βί-

6η£Ϊ ΐιιββϊΐ. Κ Αιΐ£ΐΐ8ίϊ Μ&α ΐΌ£3ία I. Βϊβπη3 οιιπι βχβπι-

ρίο ιηβο οοηίαΐϊί. Ο βχ Τΐβοηβηάοιβ 1ϊΙ>γο ςμιϊ ΐηδοπρίιΐΒ 6δί

Αροθ3ΐ7Ρ868 αροοτ^ρ^β (ρ. 158 δδ.) Βΐιηιρδί. Ρ3Π6Ϊ3οαβ 1510

ηιίηϊ βί 03ΐο1ο βι-ααχ β3βοιι1ί XI βδδβ αίβαβ 6Γ3ί, β3εοιι1ο
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άβηαιιπι XII αίςυβ αηηο 1162 βοπρίαπι ΗεηποιίΒ Οπιοηί βί

Βοΐΐαηάΐαηί αάΑηηαιιΙ;. ναΐίοαηυπι ^Γαβοαπι 1190 ββ,βοαίο XV

β£0 αάδϊ^ηααβΓΕπι, Αα^υβίαβ Μαα βαβοαίο XIV β,ιιί XV, βαβ-

ουίο XVI ίπβαυηΐ; Βοΐΐαηάίαηϊ.

Ηοπιω ΙΗμόπιπι ςααβ ς[αΐβς[αβ ραΓίββ ρναβίβΓ ραιΊΰηιΙαβ

πηηονββ Μο ϋΐΐο ρΓ&βΙβΓπιΪ88£ΐ8 οοηίίηβ&ί ϊηίι·α αύδοπρβΐ:

υ 99—288

Ρ 99—219, 11; 224, 21—288

V 99—116, 9; 158, 6—197, 10; 259, 1—288

Υ 99—176, 1

Κ 99—146, 20; 159, 9—167, 2; 178, 13—183, 10; 264,

15—288

5 99—143, 14; 251, 10—258, 20; 275, 10—288; 290,

21—291, 16

ϋ 99—156, 9; 159, 9—178, 12

Α 99—147, 17; 273, 1—288; 289, 1—22

Ρ 99—146, 20; 251, 10—258, 20; 275, 10—288; 290,

21—291, 16

α 99—132, 3; 142, 16—146, 13; 251, 17—257, 13

Ζ 99—104, 5; 124—145, 24; 251, 10—258, 20; 275,

10—288; 290, 21—291, 16

Ο 99—146, 20

Χ 99—146, 20

Β 99—145, 24

Η 99—145, 24

Τ 99—143, 15

6 99—124, 10

Κ 264, 5—288

Ζ, 251, 10—258, 20; 276, 14—284, 14

Ο 270, 1—279, 6; 290, 1—20

Μ 285, 10—288.

Ηίώβπιιιβ ί§ίίαι· ίβΓβ Ιιίβ Ιοοίβ Ιιοβ ΙββΙβθ:

99—104 ΑΒΟϋΡΟΗΡαΚΞΤυνΧΥΖ

104—116 ΑΒσϋΡΟΗΡαΚΞΤυνΧΥ (άβίβοΐί Ζ)

116—124 ΑΒΟΩΡΟΗΡΟ,ΚΞΤυΧΥ (άθίβοίί V)

124—146 ΑΒσΌΡΗΡΟΚΞΤυΧΥ (άβΓβοϊί Ο)

147—156 ΏΡΌΥ (άβίβοβπιηί ΑΒΟΡΗ0Κ5ΤΧ)

156—158 ΡϋΥ (άβίβοίί Ό)

158—159 Ρυνγ (Γβάϋί V)

159— 167 ΏΡΚυνΥ (ιβαΐβΓαηί ΌΚ)

167—176 ΌΡυνΥ (άβίβοΐί Κ)

Π*



XVIII
ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ

176—178 ΌΡϋν (άβ&βίί 10

178—183 ΡΚυν (άβίββϊί £>, Γβάϋί Κ)

183—197 Ρϋν (άβίβοΐί Κ)

197—219 Ρϋ (άβίββίί V)

219—224 ϋ (άβίββίί Ρ)

224—251 Ρϋ (Γβάϋί Ρ)

251—258 Ρ£Ρζ>5υΖ (Γβάίβι·αηί Ρ£ζ>ΞΖ)

259—264 Ρυν (άβΓβββπιηί ΡΙΞΖ, Γβάϋί V)

264—269 ΚΡΚυν (αεοβΒδΐί ΑΓ, Γβάϋί; ^)

269—275 ΚΟΡΚυν (αοββΒΒΪί 0

275—276 ΑΡΚ0ΡΚ5υνΖ (Γβάίβπιηί

276—279 ΑΡΚΙΟΡΚΞυνΖ (αββββΒίί Ζ)

279—284 ΑΡΚΙΡΚΞυνΖ (άβίββίί 6»)

284—285 ΑΡΚΡΚΞυνΖ (άβίββίί Ζ,)

285—288 ΑΡΚΜΡΚΞΙ/νΖ (αβββββϊί Λ/)

Αρρ&τβί ίά ηαοά οοηηπη&ιϊ υίάβίυι· ΒίϊβηοπιβίπβΕΐ ΝίββρΙιοπ

Γ&ϋοηβ (βί. ΙιΐρΒΪαδ, I ρ. 229; Α. Μβ,γΙϊπ, ΜβΙ&η^βΒ Ο.-Β. άβ

Κοββϊ, Ρδ,πβ 1892, ρ. 204 88.; Α. Ηαπιειοΐί, ΟπγοιιοΙ. ά. αΐίβηι·.

Εϊίί. I, ρ. 546), ρ1βΓϋΐηο[υβ βοΙοβ βΪΓβππιίβΓπ Βοϋίοδ αβίυδ ρπηιαπι

βί δβοαηάαηι (99—146), ϊη ςιαϋ)ΐΐ8 βδί άβ Τηοπιαβ ηβηάίΐίοηβ

βί άβ ι·β§Ϊ8 Ιηάοπιπι τϊΐϊ&β ηαρίϋδ άβφΐβ ραΐαίϊο α Τηοπια &υη-

άαρηοΓΟ Γβ£Ϊ αβάϊβο&ίο βί άβ &3,ά Ιϊ&ίΓβ Γβ£Ϊ8 παοΓίιιο &α Γβιιί-

υϊδββηίβ; ϊίβπι Ββρ&ι-αΙϊηι βχ8ίίίΪ88β »υΙ άυοδ αοίιΐΒ αΙϋιηοΒ

(259 88. βί 269 88.) φΐϊ 3αηί άβ βαρίίδπιο ναζ&ηΪΒ βί άβ ηβββ

Τηοιπαβ αυί οΐίϊπιαιη (269 88.) Βοίαιη ; ίβΓίϊυιη 8,ιιίβιη (147 δδ.),

ςιϋηίιιπι (159 ββ.), δβχίαπι (167 δδ.) Ιί&πβ ΌΡ17Υ, ςυ&Γίαηι

(156 ββ.) Βοΐϊδ ΡΙΐνΥ Ββιτιαίοβ βδΒβ; δβρίϋηιιπι (178 88.). βί

οβίαααιη (185 88.) ίηίαίβδβ ίη βχβπιρΙ&π&ιΐΒ 1ϊΙ)γοπιπι Κ¥, ηιιαβ

βίίαιη Β,αίΆ ίοία. βοηιρΓβηβηάίδδβ ηοη ΒΪηβ ΒΪπιϋϊΙυάΐηβ υβπ βοη-

ίβοβπΒ (βί. 197, 10; 259, 1 ββί.), βί βχβίαΓβ βίϊαπι ϊη Ρϋ;

Γβ1ίς[αο8 ά ηοηο αά άαοάβοϊηιιιιιι δοΐο Ρϋ ίβδίϊηιοηϊο Βίατβ, ηοηΐ

αηίβηι βαιη ρ&τίβπι φΐα βοηίϊηβίαν ϋΐβ ηγηιηιΐδ ς[ΐιί βδί άβ

α,ηίπϋ ππ£Γαίίοηβ δοΐο υ. ΟοηΒυιηπιαΙϊοηβιη βιιπι ριϊιηΐβ 8,6ίϋ>ιΐΒ

βοηδιπί υί ροίιπί Ρ (βί. 147, 1 ; 290, 21 ; 269, 10) ; ΞΖ βί αΐϋ

ΐΓαηδίίϊοηβπι ηβ φΐαβδϊαβπιηί φϋάβπι.

<3ηοά δΐ Ϊ3Πΐ ςααβ δίί ίαπι ο&ποππη Ηογοπιπι οπ§ο, φΐίίβ

βο^ηαϋο, ο[αϊ βϊηί &ιιί αιιϊαβίδβ ααί ρ&ΓΐΐοαΙ&ίϊπι άαβββ Ββςιίθηάΐ

ςΐυαβππιυΒ, ίαβίΐβ β8ί άβ ίβδίϊοιίδ αβίιιυηι ίβΓίϋ βί ςιαΐ ββςιααηίαΓ

&ά άαοάββϊιηυιη ιΐδςαβ ϊυάϊοίαηι ίαββΓβ. ίη ο[ιιϊ1)ιιβ 3,1) υηα ρατίβ

Ό δίαί βοΙοβ, &\) αΐίβι-α ΡΚΙ/νΥ; Ιιοπιπι ίΐιιίβπι 17V ρνοχϊπΐθ

βιιηί ϊηίβΓ 8β οο^ηίΐίϊ (βυηι ίαιαβη 17 Βαίίδ ρυταβ, V βοιταρίυβ
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βί ϊηίβΓροΙ&Ιιΐδ δίί), άβΐη Υ, ίαπι Κ, ουπι Ρ δίί βί οπ§ίηβ βί

«πα ηαίαι-α α ββίβιϊδ ραυίο ΓβπιοϋοΓ. Ό βδί 8Εί ΰοηίΐβ ηοίαβ,

ββά &\> Ιιοπιίηβ αΐϊηυο βειηϋροίο βοιτββίηδ. θ γθ βί β Ββπρίοπδ

οοηδαβίυάίηβ ίηίβΓ ααίηςιιβ ίΐΐοβ βί Ό άίδββρίαηαΐϋΐη βδί.

Μηΐίο άϊίβοΐϋοΓ βδί άθ ρπηιοή βί άβ βχίΓβηΐΕ 1ί1)π ρατίβ

αυαββίίο. ϊη ςαίΙ>υ8 Ιιοο ηοίαΜΙβ β8ί ααοά ίΐΐίαδ Γοηβ ΐαιη

αηίίηαίίηδ άαο&υδ πηίδ ηιαηααίί Γ βί Α, ςαοπιπι Α Ιίοπβ Α βί

Φ (ίά Θ8ί Β. <ΓΖλ ΡΤΧ. ΡΙΙΥ. ζ}Κ. 5¥, βίο βηίηα άΐιιΐάυηίιΐΓ ηί

ραηοίίδ δΪ£ηίβοααί) , Γ αυίβιη 1ϊ1)π8 Β. ΟΗΖ αά ηοδ υβααβ

ρβπιβηίί. Β ηυοά βί ΐη Γ βί ΐη Φ Ιοουπι ΙιαΙιβί βο βί ς[αοά

οαιη δίί ϊηΐίίο £βηβπδ Φ, ββά ϋη, ηί τηηΐία β Γ β,άππδουβπί,

ίηάβ α 108, 14 η,ά Ιιαηο ίΓ&ηδίί, ιητιΐΐΐβ ίαπιβη βίίαπιίαιη Ιοοίβ

& Ο βί Η άΐδβΓβρίΐηδ, βί β Α ηοη ραιιβ» αάδαπιβηΒ, & 124, 3

άβηιυπι βοηβίαηίβΓ βηηι ΗΖ ί&οΐί. ββίβιαπι 5 ςμιοαυβ η&υοΐ

ρ&αοα. β Γ αάδαηΊρβϊδδβ υίάβίηι·, αΐ. 106, 1—2; 107, 2; &1.

βΐίαηι &1ίί ϋβπ Φ ηίάβηίηΓ ηίο ίΐΐίο υβΛίβ β Γ ηαηΒίίδ αβρβΓβϊ

8886; βί. 108, 2 εστιάτορας Ρ¥; 108, 10 άμαρτίαν Κ; 116, 2

σττχοντα V; 127, 5 αυτό ϊνα ϊδω Τ; 129, ·? δηλοΐ Ρ; 8,1.; η&ιη

φΐΒβ βΐη^αΐίδ Γ βηηι Α αηί δίη§η1ί8 Α οιιπι Γ οοπιπιυηίίΐ βηηί

ίΐάηοίαηί ρΙβΓ&ηηβ οπιηίίΐ. αηάβ αρρβ,Γβί Ι&ίίυδ οϋπι Κίκοβ

£βηβη8 Γ άίήοΐ£3,ίοβ ίαίδδβ.

νηαβ ί&ηιβη Γαϊί ηοη δοΐιιπα Φ ββά βίίαιη ΑΦ Ενοηβίγρυδ,

αί άοββί άαοπιπι αοίααπι βίηβ άίδίίηβίίοηβ βοηίαηοίίο (η&ηι ίίίη-

Ιηηι ΐΐΐαηι 124, 3 ααί βχ &1ίο βχβπιρίαπ δ,άβηπιρδϊί αηί ίρ8β

βχοο£ΐίααϊί II) βί βοπιηιηηί», ςη&.βάαπι οηιηϊαιη πιβηιΐΒ,; ηβΐηί

137, 7; 8 ίη αοίίβ πώλησης, τζωλησαι δβηρίαπι ίαΐί, ηοη ποίησες,

ποιήσαι; ΏΒ,να ην αιτούμαι σε ϊνα ττοιήσ'ης μοι ΐάβπι βδί ίιίςυβ

αξιώ σε ηαρασχείν μοι χάριτα, βί υβΛα 138, 1 τό παλάτιον

εχεϊνο ο εν τοις ουρανοϊς έχεις ττώλησόν μοι βίο ροδίία αι^ααηί

τιβΛο τνωλείν δοπρίονβηι αηίβ» ηδΐιω 6886, αΐίοηαϊη άίοβΓβί

ιιώλησόν μοι τό παλάτιον. 8β(Ι ϊηϊίϊο δϊο βοηρίαπι ί'αϊβββ

ΒαβρϊοΟΓ: «5*0 αξιώ σε παρασχεϊν μοι χάριτα μίαν, δ αιτούμαι

σε ϊνα πώλησης μοι. βχ ςαο οηηι βδββί ΐηίβΐ'ροΐαίϊοηβ 83,ί ριο-

οΐΐιιΐ ί&οίηηι ην αιτούμαι βί ς[. δ., αάϊβοί» βηηί ίη &Γθηβί7ρο

ϋΐα ο αιτούμαι παρά σον. ψιο ίαοίο οαπι βδδβί ββηίβηίία ίοία

ίηίο1βΓ&1)ΠΪ8, ίοΐβιαηβιαηί ίδ,πιεη τβΐϊοΐυϊ, Β βί Ώ βί 5 οοιτεχβ-

πιηί αί ροίαβηιηί.

Ιη αΐίίηια ααίβηι Ηοη ρανίβ βίίαηι ϊηίπβ&ίίοΓ αΐϊςιαδ,ηΐο τβ8

ββί, ςυοηϊ&πι ηοη αο βοάβηι Ιοβο αρυά οπιηβΒ ΐηοΐρίί ΐ11& ρβ,ββϊο

βϊυβ εοηβυπιηΊίΐίίο — βίίαπι ρΐΌοβπιΐίβ βαπι ηαΐιΐ&ηι ΟΓηααβπιηί

ςααβ ηοβ αά ρ. 289 88. Γβίβ^ααίηιηθ, Κί,Μ &αίβηι η1)ϊ ίβοβπηί
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οοηβαπιιηίΐίΐοιπβ ίηΐίίιιιη ϊ^ηοΓ&πιυΒ , ψιΪΆ ςιιαβ 3,ηίβοε<1εΙ)3,ηί

βαϊϋδςυβ οοάϊοίβ βοηβάαβ οαβιι ΐηίβπήάβηιηί — βί 0[αϊ αιιίβα

οοηϊιαηοίί βτ&ηί ΡΡ517 ϊηάβ & 269, 10 άϊαβΓβϊ βιιηί; 17 εηίπι

οαπι ΚΟΚν ρβι^ίί, Ρ εί ωαΐΐο Ητίΐιιβ ^5 οαπι Ζ &ο ροκίΐ'επιο

οαπι Μ δοοϊ&ηίαι·. ςιπη ίιηιιιο ηοη ίαπι ειπκίειη υίτϊιηφίβ ΙϊΙϊΓϊΐιη

1ΐΙ)Γ£ΐπθΓϋΐη αυί ϊηοαηα αιιί ηΐπιϊβ βε<Μ& οαι» ααπβ οοη-αρίαπι

Ιβ^ϊπιυΒ, δβά άαοδ ΙΛγοβ & άιιοβιιβ βοπρίοπ&ιΐδ οοηίβοίοβ, Α. 2

(β = ΚΟΚυν) εί Ρ. Σ (Σ = ΡΣΞΖ). ηβ,ω οιιπι Γββ ε&είΐβπι

βϊηί οπιιιβΒ βί ρΓΛβίβΓ ρι-εοεβ Ϊ11&8 251—258 εοάβιη ΟΓάϊηε

ροδϊίαε, ιιει·Μβ υΐχ ιιΙΙϊβ εί βΐβ ίαπίνιπι ςααβ αΐία β88β η&ικί

ίαοϊΐβ ροίβηιηί οοη§πιυηί.

ΙηΐβΓ Γ βί Λ, ΐίβπι ίηίβΓ ΑΩ εί ΡΣ υί άίβοερίείιιι· αΐΐιιβ

ίβδίΪΒ αάηϊ&βηώΐδ εβί, άβ <ριο ίαπι ραυοΐδ ορονίεί άϊβΒβΓβ,ιηαΒ.

βχβί&ηί βηϊιη αοί» Τηοπιαβ δρϊαοε βοπρία, ςααβ βί δ^ήαοε εί

ϊη 8,η§1ΐουπι δβπαοηβιη οοηαβΓδ» βιϋάίί Τν. Ψπ^ΐί (Ι,οηάϊηί

α. 1871) βί ραιιΐο ρΐεπίοι·», αί άϊάϊοϊ βχ Κιιββηϊ ϋαυ»1 ΙϊβΓΟ

(Ε» ΙίίίόΓειίαΓβ δ^τϊ&ςιιβ Ραπδίΐβ α. 1900 εάΐίο) βί Ιυοηίβηΐϊαβ

πιε εάοουίί Γ. 0. ΒιΐΓΐπίί οϊγ άοοίΐδδϊαιιΐΒ βί ηαπιαπίδΒΪιηϋδ, Βε-

άΐαηαβ (ίη Αοίοπιπι ιηείΓί^ΓΓίιπι εί β&ηοίοπιιη ίοπιο III Ραιϊδϋβ

». 1892 άίαοΐ^αίο). 8£0 ί&πιεη φΐοά Β^τίαοε ηββοίο ϋΐο ίαηίαπι

βχβπιρίο ΠΒΐΐδ Βαπι. ίηβαηί ίη Ιιϊβ αοίίβ 87Πίΐοϊδ ς[«»βοαιης[ΐΐ6

ϊη ^ΐ'αεοϊβ αίςαβ είίαπι ραΒΒΪπι ρααίο ρΐατα, οοηυεηϊιιηί ααίεπι

ΐηΙεΓ §Γαεεο8 εί ι·εΙ)ΐΐ8 εί τεπιπι βεπε βί ίρΒίβ υβι-ΜΒ ςαο^αβ

πιαχίπιβ οιιπι 17. ε ββπηοηε £ΐ·αεοο ίη Β^τίαοιππ οοηαεΓδΒ, ε88β

βί ΐρβΐ \νη§ηϋο (Π ρ. XIV) βί αΐϋβ ιιϊηδ άοείίδ οοπΒβηΙ&ηβιιπι

αίάβΐΐίΐίιιι· — είϊαπι ηαρεΓ ίΙ& ββηίϊβ1)αηί Βοΐΐαηάϊαηϊ (οί. Αηαΐ.

XVIII, 1899, ρ. 276. 4) — οαπι ρππιιΐδ ςιιοά Βοΐαπι 8αδρΐε»ίιΐ8

ββί Κ. δεΙίΓοείεΓ (Ζεΐΐδοΐι. ά. ά. ιπογ^θιιΙ. &εβ. XXV, 1871,

ρ. 327; βεά οί. 328; 370; οί. βίΐβ,ιη Μαοΐίβ, ΤΙιβοΙ. (^ααιίαΐ-

Βοϊιίίί Ι/νΐ, 1874, ρ. 3 88., αο ρταβοίρυβ ρ. 25 ; 26), άβιη βχεπι-

ρΐϊβ οοηβιτηαυϊί ΤΙ. Νοβίάεΐίε (αρυά Ιιϊρβΐιιιιι II 2 ρ. 423, ηαιη

αϋίβΓ ίάεπι ΐαάίο&Γαί Ζεϊίβοΐι. ά. ά. ηιΟΓ^εηΙ. &εβ. XXV, 1871,

ρ. 670 ββ.; 671; 676), 1ΐΙ>ηΐΓα δγπαοε α ρηηοϊρϊο βοπρίαπι, άεϊη

ίη Ιΐη^υαπι ^ι-αεοαπι οοηαΟΓδυιη εδδε. ςιιαβ ΓβΒ οαπι βΒββί §τά-

1118811119, &ά άβοβιτιβηίίαπι ς[α»ηίαιιι ααοίοιΐίαίίβ εβδεί εοάϊοαηι

^Γαεοοταπι οιιπι 1ϊ1)γο 87ΐϊαοο οοηοεηίιιϊ ίπ^αεηάαπι, ΐρββ αί

ροίαί §Γ3,βοα ουπι αη^ΐΐοϊβ οοηίεΓβηάο ϊαάϊο&Γβ οοηβ,Ιαθ βαπι.

πιαΙιιβΓαιιι ίαίβΟΓ — ηαπι ηοπιο βαπα βί ί&ηίαπι Ιαίιοπδ ϊη 6Γ3β-

οιιΐΐ Β,ΐϊοαϊιΐθ ΐηίβΓρΓβίϊβ αεί·!)» ϊπιρεικϋβδε ρΐ^βΐϊαί — Μ&πιιη

ρππιϊίαβ ^Γαβοβ Ββπρίιιπι 8886. 8βά <ιιιο ρΐαι·» οο11ϊ§;θ1)3,ιη βί

ρβηβίίαϋαπι βο άϊίδοϊΐϊιΐδ ιιίάβ1)αΙαΓ ϊΐΐυά ο!)ίϊηθΓε, αίςαβ βο ρΐυβ
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ϊη άΐεβ 1ϊ1)γο υ, 87η οοη8ίαηίΪ88Ϊπιο οοππίϊ, οοηοεάεο&πι, Γείίςαίβ

8,0 ρΓαβΒβΓίίιιι Ιϊοιό Ρ α ρ. 197 Άά 250 άείτ&ηεοαιη; οαΐαβ τβΐ

ηβΒίϊ^ΐα ς[ΐΐ3,βά£ΐηι βΐϊαπι ϊη βχβπιρίο α πιβ αάοι-ηαίο αουίΐ βί

αίίβηϋ ΙβοίοΓβδ ίοι-ΙαβΒε άερι-εηεηοΐεηΐ;. βο ρεπιεηεΓαπι οιιπι

Γ. 0. ΒαΓί^ϊίί 1)βηί§ηΪ88Ϊιηβ πιίΐιϊ ιηΐδϋ βα ςιιαε πεο άβ γθ βογϊ-

ρ86Γ&ί, Τΐΐθ ΟΓΪ^ΐηαΙ 1αη£113§6 οί ίΐιβ Αοίβ οί ^ά&8 ΤΙίΟΠΙΕΒ

^ουΓηαΙ οί ίΐιβοΐ. 8ίυάΪ68 I, 1900, ρ. 280 88.), άβϊη, άυπι βίΐαπι

ρει· ΙίίίβΓΕδ (ΙιώϊΐΕίϊοηεΒ ςααδάαπι πιοεβ άϊΐαίΐ, ϊΐΐ»: ΑηοΛβΓ

ϊηάίοΕίΐοη οί" ΐΐιβ δ^πΕΟ οπ^ίη οί" ίηε ΑοΙβ οί ΤηοπΐΕ8 (1. 8. II,

1901, ρ. 94). ς|αΠ)ΐΐ8 Γββ αϊάείυι· οοηίβοίΕ β88β, ηεο (Ιϊαίΐυβ ϊεπι

ΔυΜίατί ροβδβ ςιπη Ιΐ&βΓ £ΓΕβοιΐ8 ηοδίετ άθ β^τϊ&οο εχρΓε88ϋδ

8ΪΙ, ββά άβ β'^τϊεοο Ιιΐο ίΐϋο ρΕίιΙο ρΙβηϊοΓβ εο ρΓ&βδβιϋπι ΐη

§ηο8ίίοΪ8 ΐηίβ^ποΓβ (οί. Ι,ϊρβίυβ I, ρ. 237; 325), εί Εά. πεπο

ποππεπι Γβοβηβϊο άβπ^εηάα 8Ϊί.

Ιίαηυε ςιιαπιιιΪ8 οοιτυρίΕ βί πιαΙϊΐΕ άεοαιίαΐαςιιβ ΙΐοΓοπιιη

Β. ΟΗΖ πιβπιοηα αηϋςιαίοΓβπι εί ρυποιεπι ίοηΐεπι Γ ςιι&πι Λ

ι-εραίαΜπιαβ, ςμιΐΕ οαπι ηιαΙίΕ αϋα (οί. 99, 2; 3 οβί.; 100, 3;

8; 9; 101, 1; 8,1.) Ιαιη αΓβΪΒ ϋΐϊυβ ςιιαιη 'Λνδράπολιν Α 104, 4

ίΐϊοϊί υεπαδ εί 871-18,00 ρτορΐαβ ηοπαβη Έναδρώχ (βογ. ίοιί. Σε-

ναδρώχ, οί. 104, 4) εί Εβίαβ αΐίεπαβ υεΓΕία ΐηδοπρίίοηειη οοη-

ΒεπίΕυϊί. θ§ο Α ίη ΒαρβΓΪΟΓβ, Γ ίη ίηίεποΓε ρΕ§ίηΕ6 ρΕΓίβ

άεβοπρΒί, φΐία ρίειαςαε ίΕπιεη ίη ίΐΐο ρτορίει· οοάίουιη πιηΐίί-

ίηάίηεω εί οοηίίΕίεπι πιυΐίο ΐπίε^ποτα βηηί εί ςαΐα ΓβΙίςαΕ

οπιηία Επί ραεηβ οπιηΪΕ ε<1 υ ίεΒίίιηοηίιιπι οπιηίιιπι Ιοοηρίείίβ-

βϊιητιτα είιΐΒςαε ΒΪπιϊΗα ηεοεδδΕπο οοηίοιπι&ηάα ΟΓαηί.

υ ίη ΟοηδηπιιηΕίίοηε ςαοςαε, υί ίάεπι ίοίϊιΐδ εχεπιρίΐ ηιεΐ

ίεηον ΒθΓααιβίαΓ, δΐιρεποΓβ Ιοοο ροβηί, ίηίεποΓθ Ρ οαπι βίυβ οοιη-

ραήουΒ, ςια&ιικιυ&ιη πεο ίη ρΕΓίε Ιοη^ε αϋίβΓ ΐαάΐοο. ηαπι ηοη

δοΐαπι ε ηιεϋοΓβ ίοηίε άθηη&ίΐ ε88ε βεά ϊρβαπι ΟΓαίϊοηεπι ρΐε-

ιαπιηιιβ ριιποΓβηι θΐ ΙϊςυίήΐοΓεπι ΡΣ 8υρρβάΐί8Γ8 ιηΐηί ς[αίάεπι

αϊάεηίαι·. ηαπι οαπι ηοωίηΕ ςααεάαηι αείιιί Ναρκία 269, 12

(οί. 230, 3) 8,0 ίοι·ί3,88ε Ίονζάνης (οί. 259, 5) ΓβοίίιΐΒ 8θπρία

βαηί, εί ρΓεοεβ ίΐΐβ,ε 251 88. ριαείει· ϊηΐίίυπι ρΙεηϊοι-βΒ εΐ ρα8δίιη

ο1&ποποα8 ηεΛίβ εχρΓΟΒβαε , ίυηι ηιυΐίο ηιεϋοΓθ Ιοοο ρο8Ϊίαβ

βηηί (οί. ΙιίρδϊηΒ I, ρ. 233; 268. 1; 329), ίπιπιο βαο β,ίςαβ

ιιηϊοε υοΓΟ Ιοοο. οαϊιιβ Γβΐ άοουπιεηίυιη ηαρβπιαβ ^Γβ,υΪΒβίπιυηι

ηαοά. εβ, ςυαηι υ (281, 6) εί δγι-αΒ (II ρ. 296) ίΠο Ιοοο βυρρο-

8υ8Γαηί ΟΓβ,Ιίο ηΐΐιΐΐ αϋαά εβί ς[ΐιαηι ΐΠαναπι ραιιοα ο,υθ,εάαπι

ο[υΕΒΪ ίΓβ,^πιεηΙα ςιιαε ςυΐ ΠΙεβ Ιοοο παοαϋ ίτ&αάϊθ 8η3β ίπάίοΐα

Γείΐςαΐί.

Ηαηο ίαοίαπι ε88β ϊη Π1)γο β^πεοο &ϊψιβ ϊηάε ϊη υ βί
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βίαβ βϊππΗαπι β,τοΐιβΐ^ραπι 1ταηΒΪ666 (Ιοοβί οοόΐΐοίδ υ εηπι αεϋβ

Βγηαεϊβ οοηεεηίαδ. Βεά αηάε ΡΣ υεταπι ρβίϊβΓβ? άιιοουβ πιοϋκ

ηεπ ροίαϊί. ααΐ εηΐπι, βί αϊ Ι,ΐρδϊαβ υοΐαϊί 1)Ϊ8 1ϊΙ)6ΐ· Β^ηαουβ ϊη

^Γαβουπι οοηιιει·8ΐΐδ εδί (οί. ηνιαε δυρια Γβίίαΐίηιαβ), είϊαπι ΡΣ

ίηίβΓρΓβίίβ αΐΐευπιβ, ηοη ίρβΐιΐδ αυοΙοπΒ οραβ ΓβρΓαββεηΙαηΙ;, ΐβ

αυίεπι ςιπ ΡΣ εοηίεοίί; Ηβη β7παεϊ πιβΙϊιΐΒ βχβπιρίαηι ηαοίαβ

βΓ»ί ςααπι ςαϊ ΑΩ; &χή ϊΐΐαά αβΓυπι εβί ο[ϋθ(1 εαπι άαάηηι

δΐιβρίεαΙιΐΒ 6886πι ΒοΛϊίΙίο ρΓοροδυί ηεςαβ ίαηιεη ρει-βυαδί:

Αεία Τηοωαε οϋπι §ταεοε βοπρία ροβίςυίΐιη ίη 87παεαπι εοη-

116Γ83, εταηΐ ρναβίβΓ εχίτεπιαπι ραΓίβπι , ςυαε Ιϊοήβ ΡΣ βεπιαία

βίί, ϊηίβπβΒβ; άεϊη, ουπι ηαϊιΐδίηοάί Ηβη ουρίοΜαβ αϋςηαηάο ΐηίει-

βι-αβεοβ ΓβςαΪΓβιβηίυΓ, αεία 87παοα ϊη £ΐ·αεεηπι γθΙγο αει-Βα

β88β αίςιιε εϊυβ ορβή8 ραι·ίεπι β88β ΑΩ. φΐοά ιιί υβπ βϊπιΐΐβ

ραί&Γβιη αεεεάεοαί ρππιυιη ΒεηΙεηίία α ρ1βπ8ς[υβ ηβηιπι ΓβΓαπι

ρβΓΪίίβ ι-εεερία, 871-08 (Ιϊιι ηΐηϋ ϊη ΙϊίίβΠΒ ΐρΒ08 ρβρβΓΪ880,

Ογ&600ππιι ΐηαεηία δυα ίβείδβε; άβϊη εα ηααπι Ι,ΐρδηΐδ (I ρ. 346;

II 2 ρ. 425) ηίππβ Ιευϊίει· α1ίϊη£Ϊί ΑοΙογηπι Τΐιοηιαε οαιη Αοίίβ

ΑηάΓβαθ εί Ιοαηηϊδ, ηιιοπιπι άβ οιΐ^ϊηθ §ταεοα ηοη άαοΐίαΙιΐΓ,

Βϊηιίΐίίυάο, άεηΐο[ΐιε αβίεπιπι ββηρίοταηι Αεία Αηάνεαε Ιοαηηϊβ

Τηοιηαε εϊάβπι δεπρίοπ ΙποαεηΙίηπι ααείοπίαβ. ηεε οοδίαιβ

υίάεοαηίαι· εαπηίηα πιβίΐΌ δ^παοο εοηίεχία, ηαπι ηοΓυπι ρΓ&β-

οϊραηπι ροδίπιοιίο ίη Αεί» Τηοηιαε ϊηδενίυηι βΒΒβ ηίπ άοείί ίβΓβ

οοηβεηϋηηΐ (εί. Νοείάε&ε, Ζεϋδοη. ρ. 677; ΙάρβΐαΒ I, ρ. 239;

292; αϊ.), αΐίεπιπι ϊηάε αϊ) ίηΐίϊο ίη ΑοΙϊβ Τηοηιαε ίηίυίβΒβ δαί-

ίεπι εο£ΐ ηοη ροίεβί. Βεά υ(Γαπιυί8 ριοοαηεπβ: εβΓίε ςυϊάεπι

ρεπηΐδεετί ΑΩ βί ΡΣ ηοη Ιΐεαΐί, οροΓίηίί βεραι-αϋπι ροηϊ.

Εϋαπι ρι·εεβ8 ϋΐαδ 251 68. εο Ιοεο ροδίππιαβ φΐο \υ. ρο-

Ιαίπιυβ βίΐηε ηοο Ιοεο εχ υ, εχ ΡΣ ρ. 282, 11 ε»8 τερείειε.

βεά βδ,Ιίδ 881; ϋΐίε Ιε^εηίεβ αάηιοηϊίοδ β888, ηοη άεοαΐηιυΒ εΪ8

ο,αϊ ηεΐίβηί εχ αίΓ8,ο[ΐΐ8 ίοΓπια αηΙϊςυίοΓβπι αυί αεποτεπι τεβοβΓε

ηβΐ αϋα άβ οαυβα αηιΙ)£ΐ8 εοηίεπε πιο1β8ΐ;ΪΒ8ίπΐ3,ηι ορεΓ&ηι ϊηι-

ροηβΓβ ηί αββϊάαε οοπιρ1υι·β8 ρ3§ΐη38 υβΓΒ&ΓβηΙ εαπι ροδδεηΐ

οιηηϊα Βίπιυΐ οοαίΐε εοπαρίεείΐ. ροβαϊ ϊ^ίίιΐΓ ϋ βυρπι, ϊηίνα Ρζ>Σ.

υ ραΓεΪ88Ϊπΐ8 εηιβηάαιιϊ, ηεε ϊία ηί ηεΓΐ)» αηίϊρ,ηΪΒΒίιηίΐ τεροηϊ

ϊηοεΓβπι βεά ε» ς[η»β βββεηί βίαΒ ίοιπιαβ ρΐΌρτΐα ςηαβ 1ϊΙ)γο υ

θί ρΓβ,είβΓ Οοηβαηιπιαίϊοηεηι Ρ ίΓ&άϊία εβί. &ά Ρζ}Σ Β,άηοίαυί

ο,ααε αηί ΐη υίπυβςαε ίοιπιαε ί&πιςααπι ατοηβΐ^ρο, βίηβ ίά αϊ)

υηο ίηίεΓρΓείε βταεεο βίαβ αϊ) αυοίΟΓε 87Γ0 Γερβίεηάυπι β8ί,

αηί ϊη 1ϊ1)γο οΐίηι §Γαεεε αηίε Β^παοηιη εοηβοπρίο ροθΐία ίαίβδβ

εοηϊοεί'επι.

Ιηεάϋαιη εναί ^ιαεοε οαΓηιεη ϋΐαά 219 88. ςαοά άε αηίηιο
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ηαπι&ηο ρβι· ε116£οπεπι άΐοΐιιπι ραίαηί. φΐοά ΐηίβΓρΓβίαΙί βιιηί

ροδί "ννΗ^Ιιϋαπϊ Νοβίάβ^β (Ζβϊΐδοη. ά. <1. ηιοι-ξβηΐ. Οβδ. XXV,

1871, ρ. 676), Μα&β (Τΐιβοΐ. ςυΕΓίΕίδοηήίί ΙΛΠ, 1874, ρ. 3 ββ.),

Ι,ϊρΒίαΒ (I ρ. 292); Α. Α. Ββυαη (Τβχίβ Εηά 8ΐυάίβ8 βά. 1)^

^. Α. ΚοΜηδοη V 3, 1897, ΤΙιβ Η701η οί Λβ 8οα1, οί. Α. Ηϊΐ^βη-

ίβΐά, ΒθγΙ. ρηίΐοΐ. \νοοηβη8οηπΛ XVIII, 1898, ρ. 389), Γ. Ο.

ΒαιΊαίΙ (ΤΙιβ Η7ΠΠ1 οί Βατά&ΐδ&η Γβηάβτβά ϊηίο Εη^ΐϊβη, Ιιοη-

άϊηί 1899). £Γ&βοβ βοΙιιβ οοηδβπίΕϋϊί ηοη Ιεπι πιαίβ ςαΕπι

ίΐπιβη ροίυίΐ ηβςυβ ίαπιβη ΐηίβ§;Γβ οοάβχ ν&ΙΙίοθΙίΕηιΐΒ 17. Ιβ^ΐί

βϋΕπι Νίοβίαδ ΤήβδΒΕίοηϊοβηδϊβ βί ϊη ΑοΙϊβ Τηοωαβ 3, 8β τβ-

ίιαοίαίΪΒ βπο ΕΐΊπΊτίο Γββηχϊί, Οά Ιαπιβη υί ηϊο ΐΐϋο ίη ιιβι·1)Ϊ8

οαπηϊηΪΒ £ΓΕ6θϊ οοηΒίϊΙαβηάΐΒ ηοη 8ΐηβ αΐίςυ» ηίΐΐίίαίθ ΕάηϊοβΓΪ

ροδδίί. ςααπιο1)Γβπι βάΐάί ΐη ΑηΕίβοίοπιπι ΒοΙίΕπάΐΕποιαπι 1 XX

(1901) ρ. 159 88. υΜ άυπι άβ ΝίοβΙαβ ΕβίΕίβ άΐδρυίο Εάίοβτβ

ροίηϊ βί άβοιιί βίΐαηι οοάϊοβπι δίηαϊίϊοαηι 516, ςηο Ιί&εΓ βϊαβ

οοηϋηβΕίυι·, ββδβ δΕβουϋ XI (οί. 0»Γάί1ιαυ8βη οαίαΐ. ρ. 126).

Τεβίεδ ίαιη ηιηΙίοΒ ίαπι άϊδδϊπιΠεΒ άβ οπιηίοιίΒ Γβ&αδ εϋαπι

ηιίηαίϊδδϊιηΐΒ Εεςυβ Εάηίοεπ ππηϊπιβ εχρβάϊβΟΕί ϊίαςαβ ίπιπη

ίαηίαηι Ηργογοπι ς[ΐιΐ Βυηί ΑΡ17 βί ρ&Γίϊπι ςυαιΐϊ Ό ϊηΙβ£ΓΕπι

άβάϊ υΕπβίαίβπι, Α ρι-ορίβΓ άΐ^ηίΐΕίβπι 8Ϊη^υ1αι·βπι 1ϊ1)π βί ουηι

Φ βί ουηι Ω ρ»π £γε<1ιι οοηίιιηοΐΐ, βϊιηϊΐϊ άβ οεοθε Ό ΐηάβ α

147 ; Ρ αυίβιη εί 17, α,υο πιβϋυθ υίπυδς[υθ ηΕίιίΓΕ ηοδΟΕίηΓ αηίε

(Ιΐΐ3,πι βα ραΓΒ 1β§ΕίυΓ ϊη φι& βοΙι βιιρβΓβηηί, 197—251. Κφίο-

(μιε ρίβηβ &ά8βπρ8Ϊ αοϊ Ρ άβηβΐβηίβ βοΐαβ ουηι 17 αάβΓΕί. Φ,

ϊά εβί οοηββηδυπι Ιϊογοπιπι ΟΌ. ΡΤΧ. Ρ17Υ. (2Ρ. 5ν, άίϋ^βηΐβν

Εάηοΐαυΐ, ίίβπι εοηββηδαπι 1ϊ1)γογιιπι θ ρίαποαβ η»ι·υπι ςιπηςυβ

Βίϊι-ρϊυηι οήιιηάοπιπι υβΐυί Οϋ. ΡΤ. Ρ. ζ>Ρ. 5ν ιιβΐ ΡΤ. Ρ17.

5 V, βχ ίρδϊβ αηίβηι ηϊβ ΗΜβ 8ίη§;ί11&1ίπι ηοη αίίαΐϊ ηΪ8Ϊ δϊ ς[αίά

ρβΓ 8β ηοίαϋίΐβ, υβίαί οοηϊβοΙιίΓΕΠι ηαβπιΟΓαία άϊ^ηαπι, βχΜΙ)β1)Εηί.

β&άβπι ίβΓβ ΓΕίϊοηβ ϊη Π βί Σ βί 2 υβυ8 βυηι, αίςαβ βΐί&πι ΐη

Γ, ηίδΐ ςυοά Ιιηϊιιβ ^βηβΓΪδ ηυΐΐυδ 1ΐΙ)βΓ άί^ηυβ ιιίδϋδ ββί οαίυβ

ίηερίΪΕδ οηιηβδ Ιβ^βηίίοαβ οοίηιάβΓβηι. Ο ςιυαπι ΙΐοβηΙβΓ £γε8-

Βαίαβ βϊί βχ Μβ ςααβ άβ8βήρδϊ ρβΓδρϊοϊβΐηΓ (103, 9): εν μεν

ξνλοις ■9~υρίδας βασιλιχάς παραχυπτιχάς και. χραβόττονς καί

γ.οιτώνας στεγασμένους διαχρύσονς καί λεχτίκια γραμματιστά·

ομοίως καί άροτρα χαϊ ζνγονς και τρντάνας καί κάτεργα των

πλοίων καί χωπας· εν δε λί&οις καί μαρμάροις καί λοιποϊς

οίχοδομήμασι ναούς, στήλας, κίονας συν των άναχεφαλαίων (Τ)

αυτών πραιτώρια βασιλικό· υδάτων άναβολάς· τίΰλας αυμβαλ-

τάς (I. συμπαλτάςΤ) · παρίσδ-μια λαξευτά. ςιπΟΗδουπι οί. 134,

22. ϋβ Β οί. ςααβ δυρτΕ άβπιοηδίΓΕαίπιυΒ.
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87Γ11111 ί ϊ<& βχββιρΒΪ ητ, β Βΐίβηίίο ιηβο ηίΐιίΐ είί βίπβίβηάηιη.

ηηω ςαο ππηυβ οπιηΐα αάίβιτβπι ςιιαβοιιπιηιιβ 8, ιιθγΜβ ε πιβ

βίϋτΊβ Γβοβάβοαηΐ; άυαβ Γβ8 ροΐϊββίπιυπι ρΓοΙιΛαβηιηί, ρήπιηπι

ςΐυοά, ςηία Β^τίαββ ηβΒβϊο, ηοη ροίβΓαπι άηΜα βχοαΙβΓβ ηηαβ

παπά ραυοα ΐηβδββ οιιιη βχ Νοβίάβΐίϋ Ββιιαηί ΒαΛΜϊ αΐϊοηιπι

άϊβραιαίίοηϊοηδ ίητ,θΙΙβχβΓαιη , ί,ηπι ρβΓ ΙίιΙβΓαβ αά πιβ ηιϊδδαδ

οβΓϋοΓβιη πιβ ίββΐί Επιϊηαβ Ρτ-βιΐδοηβη αΐν άοοΓ.ίδβίπιυβ , βηπι

ίηττα άβοβπι ρνίπιαδ ρα^ϊηαδ πιβαβ ςιπηάβοϊπι 1οοΪ8 βα ςηαβ βχ

ί αΐίιιϋ ΓβριβηβηάβΓεί. αΙίβΓα βαυβα ηαββ Λιϋ ηυοά 1ϊΙ>ι·ιιιη

£ΐ·αββυπι βάβοαπι, ηοη β^παοηπι, ςιιβπι ΐρβαπι ς[ηί αοίβηί αάί-

οαηί, ηβςαβ αβο^ααπι βΓ&ί ηαηο βαππη Γβιυηι πιοΐβ οηβταΓβ ηοαβ

8ΐ ίαπι ΐηΐτϊο &ο ίηΙβιρΓβίβ αυί ρΓαβίβπηϊββαβ ααΐ ππιιαίαβ βηηί

ηαηκιααπι £Γαβββ ίαΐβδ ίαβιαητ. αηί οηιηίηο βχδϋΙβΓαηί.

Αβία αβίηϊορϊβα ά, βχ οορΐίοΪΒ υί ιιίάβίιΐΓ άβπυατα (βί. Μ.

Ε. Ιαπιβδ, Τβχίβ αηά δίηάίβδ, V 1 1897, ρ. ΧΧΧΙΠ, ηηΐ ίΐ).

ρ. 28 βιιηάβω ίβΓβ Ηβι-υπι ^ιαβοβ βάίάίτ. β βοά. Μαβ. Βι-ίί. α<Μ.

10073; βχβίαί &ιαβοβ ρι-αβτ,βΓβα, ητ. βχ βϊδ ηηαβ Αΐβχαηάβι- Κίβδβ

ωβα βαηβα εχοβι-ρδίτ. οο^ηοιπ, ΐη βοάϊοβ ΟΙπδϊαηο Κ VI 39

β. ΧΠ), αο 8. 0. Μαΐαη βιϋία δαητ, αη&ΐίββ (Τηβ Οοηβϊοίδ οί

Ιηβ Ϊ0Ι7 Αροδίΐββ, Εοηάίηϊ α. 1871). Εχ ηϊδ, φΐοηϊαπι ϊηδβί-

ίΐδδίπιβ ϊηίβΓρι-βδ Αβτηϊορδ βτ. ρβΐηίαηίίδδΐιηβ υίάβίαι· ηβ£θίϊο

δαο ίπηοίηδ β8δβ, ϊίβω βχ τη βί ρ 8, πιβ ίη Αβτ,ΪΒ Ττιοπιαβ

Εΐρδϊαβ α. 1883 βάϊίίβ, βα ί&ηίαπι πιβπιοΓαηϊ ηααβ αά άϊδββρ-

ίαηάηπι ίηίβΓ ΙίΙπΌδ ^ταββοδ αατ, ϊρβοβ βιηβηίΐαηίΐοδ ϊάοηβα

ββδβηί. οβίβι-ηπι ά τη ρ δαί Ιη-βυϊα βχββτρια βχ ΑοΙογππι ραιϋ-

1)ΐΐ8 ςιποιΐδάαιη οοηίϊηβΓβ πιοηβο.

ΡΓ&βΙβΓ 608 1ϊ1)γο8 XXI ςυϊοηΒ ίη βοηηβίβηάο βχβπιρίο τηβο

ηδΠ8 δυπι η&υιΐ ραυβΐ βχβίαηΐ αυο8 αάτηοβτβ αητ, ηοΐυϊ αηί

ηβηυϊυϊ, άβ ςυϊοπδ ΟΓβυίίβν ΐ&πι άίδδβΓβηήυπι ββί.

Ραιίδϊίΐοαδ £ΐ\ 1554 Α δ&ββ. XIV ηοηβΐ; Γβ8 αβίαβ δβοιιηάί,

947 β&ββ. XVI ρπΓηϊ βί δββυηάΐ ωαΐβ τβίαίαδ. ρΓ»βίβι·βα ηιηΐϋδ

βοάΐοϊοηδ δ^ηιβοηΐδ π)βί3ρηΓ£ΐ8Ϊ8 (Πάλαι μεν τάς κατά γψ δια-

τριβάς), ^Γαβββ ςηαηίηηι 8βίο ϊηβάϊΐα, ςααπι Ιαίίηβ βχ Βυπο

Μί§ηβ (Ρ&ίτοΐ. §γ. ΟΧνί ρ. 559) Γβρβίϋί, αΐϋδ ηβΐιιτ, 1611 δαβο.

XVI (ίη ς[αο ϊηδηηί βίϊ&πι 1)ΐ·βυΪ88Ϊπΐ8, ςα&βάΕπι βχοβιρία βχ

Αβίοιυηι 99—140) βυπιπιαηαπι ςηοάάαπι ΑοΙογοπι οιιι&ΐϊα ϊη

πιβηο,βϊδ Ιβ^ί βοίβηί οοηίίηβίαΓ; αίςαβ ϋΐαά ςυΐίΐβπι β βοάίοβ Μο-

ηαββηΒΪ 255 Ιαηι^υαπι ερμαιον ριοίυϋί Α. ΤΙιβηη (Ζβίίδβηι·. ΐ.

\νίβδβηδοη. Τηβοΐο^ϊβ XXX, 1887, ρ. 472). α Οοηβαηιπίίΐϋοηβ

ΐηοΐρίί ΟοΪΒΐΐηϊαηαβ 304 Βαβο. XIV, άβίη βχ αοΙίοιίΒ άαοϋϋδ ρπ-

πιοποαβ ηοηηυΐΐα αάϊοϊι. ροβίιβπιο Ρ&ΓΪβϊαουΒ ^ια,βοηδ 1556 δαβο.
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XV πΐ6ΐηοι·£ΐηάυ8 βδί. ςιιβπι βαπι ΤΪΒοηβηάοΓί' ί3.ιη<}α3,ιιι β£Γ6£Ϊηπι

βχβπιρίϋπι Γβοβηδίοηίβ οαίηοΐϊβαβ — ΐία βηϊπι 80ΓΪΙ>ΐ1; ρ. ΚΧνίΙΙ

— ίκΙΙποηίΒδβΙ;, β£0 υΐ ίηΐβτ Ιοί πιβΙίοΓββ ϊηηίϊΐβπι αΜβοί. άβδίηϊΐ;

βηΐπι ϊη ρ. 142, 8, ηΐδΐ ςυοά ροδί ειρήνη νμ'ιν η&βο αάίβΐΐ;: χαϊ

εσφράγισε τονς μετ αυτών πάντας δ απόστολος .... εις δόξαν

πατρός κτλ.

ΕοΓαπι ηώ Κοπιαβ αάδβηι&ηίαι· ν&Ιίο&ηιιιη §γει60ιιπϊ 866 δεβο.

XII ααί XIII ηυΐϋ αβιιϊ β88β οϋπι αάηοίαυί, ΟΐΙοοοηϊαηιιπι 1

8Εβο. ΧΠ (βϊο β§ο βί άιιΜίαηΐΘΓ Α. Μαα, 8Εβο. XI ηεΐ|*ϊθ£Γ£φηί

Βοΐΐ&ηάίίΐηϊ) οοηυβηϊτβ ίβΓβ ουπι Ρζ2Κ, Ββά ααπΗΓβ ηοη ρ&αβίΐ,

Ββςιαβ βατπιβη 109 ηβηηβ ρι-6068 114 ρΓαβΙβπηΐβΒαβ β88β, ρθ88β

πιβ βο βατβΓβ ηβφΐβ ίαπιβη 1ΐΙ>βηΐβν βατβΓβ. Οοάβχ ν&ίϊο. £γ.

1608 ΒΕβο. ΧΠ ααΐ XIII ηββαο α,αο οαβα οϋπι πιβ {α^&τ&ί. οο-

£ηοιιί β ΒοΙΙ&ηάϊαηοΓαπι οείαΐο^ο (ρ. 137) ϊη βο ϊηβδδβ α ί. 1 αά

7 ρ&τίβηι ίΐοΐιιιιπι ρηπιοτυπι, α ΐ. 7 £ΐά 12 Μαρτύρων τον απο

στόλου Θωμά. Εχ ηοο ΑΙβχαηάβΓ Κϊβββ α πιβ ΓΟ^αΐαβ βχβοπρΒΪΙ;

ρ»Γΐΐοαΐ3,8 ίτβδ, β ςιηοηβ αρρ&ταίΐ; ίηβϊρβΓβ ηοο πιατί^ηαπι 3.

264, 13 βί ββββ εβηβπβ ΡΣ, δβά ί&να πιΐδβΓβ βοιταρίαπι αί ηο-

Ιαβηπι ρ1αΓ& άββοποϊ. παπί ς[ΐιοά βί&ίϊπι αο ίηϊϋο ροδί Η1& εϊσελ-

■9·όντος τον . . . Θωμά είς τον οίκον Ίονζάνον τον νιον τον

βασιλέως &άάϋ εν Καλαμίνΐβ τής Ινδικής, ϊά φΐΐάβπι, ηβ α,ηίβ

πβίβΓβπι ϊΜ άοοίηηαιη ΙτΕΐϋΙαπι ορϊηβίηι·, ηαΐΐο ηβ^οϋο βχ αροβίο-

Ιοηιπι ςηοιπβ Ι&ΙβΓβυΙο βχρΓΟΠίθτβ ροίαίί. ηβ ν&ϋβΕΐηαπι ηαίίΐβπι

^Γαβουπι 1985 δαβ<?. XI Κοω&β ιιΐάϊ (ηΐπιΐι·υπι ροδί πιβ βϋαηι

Βοϋαηάίαηοδ ίυ^ϊί), β Βοΐΐεηάί&ηοπιπι ααΐβπι δυρρίβπιβηίο (Αη&1.

ΒοΙΙ. XXI, 1902, ρ. 5 88.) 8βΐΌ βο^ηοιπ. ηίάβΙαΓ βηπι βοά. Κ

00£ΠΕΐΙϋδ 6886.

Οχοηϋ ίη ο^οϋοίηβοα Βοάΐβίαη» ίτββ βηηί οοάϊββΒ φΐϊοαβ

Αβίοπιπι Τηοπιεβ ραιϋβαΐαβ βοηϋηβηίαι·: Β»ΐΌββΪ3.ηα8 180 Βαβο.

ΧΠ, ςαβπι βαια ρβιςη&πι ΙίοβηίβΓ ςτ&ββαή βχ οαΐ&ΐο^ο οοπιρβπΒ-

Ββπι ηοΐυϊ ς[υαπιυΪ8 οίδβϊοβοΒ υίιοδ άοβίοβ Αη^ΐοβ, ηίπιΪ8 ίπιροΓ-

ίαηβ ίαπι α πιβ ΐηΙβί'ρβΙΙ&ΙοΒ, βίίαπι άβ ΐΐΐο οοίυηάβΓβ ; Οίατίάαηυδ

43 βαβο. XI, ουΐυβ ρηοΓβπι ραιίΐουΐ&ιη ηοη υΐίτα αβίυπι ρππιηηι

ρβΓίΐηβηίβιη ηβ^ΐβχϊ, &1ίβΓ&πι, ρ^υαβ βδί άβ βοηβηπιπι&Ιίοηβ αροδίοΐΐ

βχ ΤίδβηβηάοΓβ βχβωρίο πιβ Βυπιρδϊδδβ 8αρι·& άΐχϊ; Ι^αηάΐαηαβ

68 βαβο. XI, ς[ϋβηα βυπι Αβίϊβ Τηοπιαβ ». 1883 βιϋίίβ 3, ρ. 1 αά

10 6ΧΪΠΗ3, ςααπι ίαπι βαρτα (Π 1 ρ. ΧΠΙ βί XX) 1ααά»αΐ 1ϊΙ)β-

πιΐϊΐαΐβ βοηίαϋΐ; Τ. ΑΙΙβη. ηηάβ ίηίβΐΐβχί βδδβ 1.£ΐαάί£ΐηαπι 3,

99, 1 αΛ 105, 9 £βηβπβ Φ, ηαΐΐο πιβο πιβΙϊοΓβπι ηεβ ηιηϋο άβ-

ΙβποΓβπι, Η,άπιϊχίϊδ Ιιααά ρ&αοίδ υβΛίδ ^βηβηβ Γ ρΓορΓΪίδ, αβίαί

103, 11 τροχιλέας, 104, 7—8 τί αρα εστίν ή χρανγή τής χαράς
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ταύτης της ουσίας (1. ούσης) εν τ·η πάλει ταντγ], 105, 5 τον

ελ&εϊν τνάντας, 7·—8 άκουσας μη τταραγένηται; ίηάβ πβΓΟ ά

105, 9 ΐί& ίταηδΪΓβ α<1 Γ υί ςυαβιίαιη εχ Φ ίΐάιηίδοβ&ί υεΐαί

112, 10 χατήλ&εν, 11 ετνχεν, 115, 16 88. παρα&έμενος αυτούς

τψ κυρίας χατέλειψεν αυτούς εν τφ τότΐψ χαΐ άπηλ&εν. δ δε

βασιλεύς ήξίον τούς τναραννμψίονς εξέρχεσ&αι άηδ του ννμψώ-

νος, ηοΐαϊ ίαΐβπι άββυΐίονβπι ρΓ&θίβΐ1 εοπιραΓβπι Β ίη ρ&τίβπι

Γβοβηδϊοηΐβ υοο&Γβ.

Οοάϊοειη Βπιχείΐεηδεπι II 2047 νεδοπρίαπι 83βε. Χ ααί XI

I. Βίάεζ (Βιιΐΐεϋη άβ ΓΑοαάβπηβ νο^αΐβ άβ Βε1§ίφΐβ, ΟΙαδδε άββ

ΙβίίΓβΒ, η. 7, 1900, ρ. 614 88., ςυεπι 1ϊί)6ΐ1απι ϊρδϊϋΒ εοππίαϋ

αεοερίυπι Γβίβι·ο) τεΙίαΚί οοηύηβΓβ Αβίοπιπι Τηοπιαβ ηοη ηιιΐΐαβ

ραΓίίοαΙ&Β θχ 3.οϋΙ>ιΐ8 I, Π, ΙΠ εί β ΟοηΒαπιπιαίϊοηβ βαπιρίαΒ.

εχ 6Ϊ8 αηίβπι ςυαβ άβδοιϊρδίί βίπεϊίιιι· ϋΐυπι ΙϊΙηίιπι ϊη αοίϊδ I

βί II ππηιιβ βΐίαπι ηυαιιι Γείίςαοβ ρο888 οαιη αΐϋβ εοπιροηϊ,

οοηοίηΐί εηΐπι πιοιίο οαιη Τ. Ι/Υ. ζ>Κ. Ξ., ταοάο οαπι ΟΌ. Ρ. Κ,

πιοάο οαπι Ό βοΙο, οαπι Β. ΟΌ. ΡΤΧ. ΡΌΥ. ζ2Ρ, οαιη Β. ϋ. 5,

οιιιη Φ, οαπι Τ. V. Η, ουηι Α. Β. Κ. V; ίη αοία III οαπι Ρί/Υ

οοηίΓα Ό ίαοβνε; ϊη Οοηβιιπιπι&Ιΐοηε §εηεηβ Σ 8888, ρι-οχίπιε

αηίβπι ονιιη Ζ, οοηϊαηοίαπι.

ΜθΒς[υ6ΐΐ8ΪΙ)ΐΐ8 άαοϊ)αδ, 163 δ3βο. XI εί 290 δ3εο. XVI εΐ

XVII Αοία Τηοπΐ3ε οοηΐίηβπ ΜαίίΙίΕίεί ϊη οαίαΐο^ο 1>7ΐ)1ϊο1;ηβο&β

Μοβηηβηδίδ (Ιιϊρδϊ&β &. 1805 βάίίο) τβίβιΐ. ς[αοι·υιη υείαβίίοπδ,

ςαί ηαηο ηαπιενο 162 ϊηΒΪ^ηϊίιΐΓ, ρήπιοδ εί αΐίίπιοδ αβιβαβ πιε&

03,1183, οαπι Α. Κίι-ρίίοηηϊΐίοβ' ΐΌ£3δ8βί Μίοηαίΐοπ" αίτ άοοίαδ Μοβ-

ςαεηδϊδ άβδεηρδίί. ηηάε §εηβπ8 Φ 6888 οο§ηουϊ 86ά ηε§1ε-

^βηίβΓ εί ΙίοεηίεΓ πιυΐίΐβ ρΓαείεπηϊδδϊδ υεΐ πιυί3ΐίδ οοηίεοίαω.

Όβ Ζωγπιβηδϊ Α. 4 83βο. XVI αΐϋβφΐβ οιϊβηίϊβ ρ&Γΐίαπι

ΙϊΙιγϊβ α ΡηίΗρρο Με^εΓ ϊηβρεοϋβ οί. ΙΛρδίαβ (Εγ&. ρ. 24) ; άβ 3ΐπ8

8ρ7πΛίοη 1ι3ΐηΙ)Γ0δ ΐη Οαίαΐο^ο ΒϊΙ)Ηοίη603ηιπι 83οη ΜοηΙϊδ

^0αιιί3ΐ)π^ί36 ά. 1895 εάϋο); αΐϋ.

Οοίΐϊοεπι Ηίειοδοΐ7πιϊί3ηυπι 66 8360. XV Ραραάοριιίαδ

Κεταπιβαδ (Ηίει·. Βΐ1)1ϊοίη. Ρείιοροΐΐ, α. 1891, ί. I ρ. 84) ι-είεΓί

ρι·ίπΐ0Γ6δ αοίυδ εοηΜπενε, οοιϋεεπι 3υ1επι 22 83εο. XI Ιιεβ ίειε

αοίαδ (ε. 30—38; 79—115; 116—119), ηιιηο υειο η3ΐ)8ΐ·6 κολλάς

διαφοράς λεχτιχάς τε χαϊ ττραγματιχάς. άβ ς[ΐιΐ1)ΐιβ αί οεΓίϊοΐ"

βεΓβπι Ρείτϋδ Βαίί&οΐ ςαα 8δί οοπιίίαίε οαπι 3πιϊοο ο[αοάαπι δαο

ΗϊβΓθβοΐ7πιίί3ηο ε^ϊί δεά ίιαδίια.

Εοάβπι Ιοοο Ραραιίοραΐαβ πιβ ιηοηυίΐ; &1) Απιρηίΐοοίιϊο

3Γοηίπΐ3η(1π1;3 Μοδθ[θ36 α. 1880 Ββδονίρίίοηίδ ρ3ΐ3βο^Γ3ρηΐοαβ

εοάίοαπι πιαηα δειίρίΟΓαπι βαβε. XI βί XII ίοπιο II 3 ρ. 22 &ά



ΡΚΑΕΙΆΤ10
XXVII

26 Αοία Τβοιηαβ βάϊία βδδβ. ςιιβιη 1ί1)πιιη βυπι άΐα ίϊιΐ8ΐΓ3.

ηυ&βδϊίυπι ίαηάβηι Ο&τοϋ Όζϊαίζΐίο ρΓαβίβοίί 1>^1)1ίοί]ιβο&β &οί-

Ιίη^βη8Ϊ8 ΙϊββΓαϋίαΙβ ηαο πιΐδδΐιιη αοοβρϊδββπι, ίηαβηϊ ρνο ίηβδαιίΓΟ

0ίΐι·1)οηβ8, ΐά βδί ρήπιοι·6Β ϊΙΙοβ άβ Αοβ&ηβ βί 6ιιηά&ρηοΐΌ β,οίιΐδ

ρβ88ίπΐ6 οοιτιιρίοδ βί ΐηίβΓροΙ&ίοΒ, β οοάϊοβ αΐίςιιο 8,ηηΐ 1022,

οιιΐυβ οΐυΐΐΗ.*βπι βί ηιιπιβπιιη αρροηβΓβ Απιρίιϊΐοοίιίαδ οΙ)1ΐία8 βδί

(ΜΟΒφΙβΠδβΠΙ 6886 8118ρί<Μ>Ι·), ΒΕίίίδ Ι16£ΐβ§6ηίθΓ βΧρί'βδδΟδ.

Ώβ 3θϋ3 Β3ΓΠ3ΐ)3θ (ρ. 292)

Αοία Βαι·η8,1)Ε6 Ρ&ρβοΓοοΙιίιΐΒ ρππιιΐΒ βάίάΐί ίη Αοίΐβ δαηο-

ίοηιιη (πιβηδίβ Ιαηϋ II ρ. 431) 6 οοάϊοβ ν&ίίοαηο £Γ&βοο 1667,

ππιΐίο 6πιβιΐ(Ι&ίϊοι·8, Τΐδο1ιβηάοι·ί β οοάϊοβ Ρ&πΒΪαοο £ΐ·αβοο 1470

βί ν&ϋοαηο βοάβπι. ηοβ ςιιαίίαοΓ ρταβίβιβα οοάϊοββ ηαοίϊ υίχ

ο,αϊοςυαπι ίαπιβη ηουϊ »ί1α1ϊιηιΐ8 : αί άαρίϊοϊ ϊΐΐο ίββίϊπιοηϊο ίίβι-αιη

ίίβπιπιςιιβ ρβηδίί&ίο βί ϊηίβνρΓβίβ Ιαίίηο ρ&δδϊιιι ίαπιςιυίΐιη β,τΙοϊ-

ϊϊο ϋάβυπιρίο ραιιΐο Γβοίΐοτβ ίΌΓίαβββ ΐαάϊοϊο ιΐδϊ βιιπιιΐΒ. ηια&ιη-

(}ΐΐ8ΐη ηααά ραυοΐδ 1οοΪ8 βίΐαηιηυηο άαοϊί&πιιΐΒ.

ΙάβιοΒ ωαηα Βοπρίθ8 αά.1ιϊΙ>ιιίιαα8

Ρ Ραπδΐίΐοαπι ξτ. 1470 8. IX

Β ΑΙβοαπι Βαίοραβάϊα,ηιιπι 8. XI 3,ιιί XII

{Μ ΜβΒβαηβηδβπι 29 δ. XII

<2 Ραπδϊαουπι £ΐ\ 1219 8. XI

Ό ν&ίϊθ3,ηαιη £Γ. 821 8. XIII

V ν&ίΐοιιηαπι £ΐ\ 1667 δ. XI.

ΜΡζ),υν ϊρββ οοηίιιΐί. Βαίοραβάϊαηϊ οοηίαϋοηβπι & δβ ΐηάβ

α 294, 30 ίαοί&ιη Ρηϊΐϊρριΐδ Μβ/βι- ιηϊΐιϊ 1ϊΙ)6Γ£ΐ1Ϊ88Ϊιιιβ οοπιπιο-

άαιιϊί; ρήοπδ ρ&τίίΒ οοηΐίΐίϊοηβ δ,κιϊδδ» οοάίοΪΒ ηαπιοπιπι Γβίβιτβ

ηοη ροίαΐί, XI &ιιί XII βαβοαίο δοπρίιιιη βδδβ υβηβ 8β ηιβιηί-

ηίδδβ αΐβ1)&ί. ςιιΐ οοάβχ οαπι ραβηβ οοηβίαηίβι· οιιπι Σ ίαοίηί,

ραιιοίβ ίβ,ιηβη Ιοοίβ »αί βοΐιιβ βχ βά ίαπιϊΐίει, ααί ραβηβ Βοΐαδ

υβίιΐδΐίοπδ δοπρίαταβ αβδίΪ£Ϊ3, οοηδβπΐίΐιπί, αβίαί 295, 4 ακολον-

&ήααι αντοΐς, 295, 8 ελϋ-ει. ΐη ίββίίιηοηϊιιπι βιιιη ηοο&ιιϊ αΜ

β Γβ βδδβ υϊάβΙ»αίϋΐ·.

Ρ ηααά ΓαΐΌ ρι·3,βίβηηΐδ8Ϊοηβ ηβΓΟοπιπι αιιί ρΓορίβι- ηοωοβο-

ίβίβηίοη ιιί 293, 1β; 296, 9—10; ααί βΐηβ οαιιβα ηί 293, 1; 301,

22—23; αΐίφΐ&ηάο, ηί 297, 24; 298, 14, οοΓπφίβΙα ρβοοβ,ί; Σ

ϊηίβΓροΙ&ίίοηβ αί 293^.9; 20; 20—21; αϊ. υηάθ η&βοϊίαΓ βοΐ»

ρβ,βηβ άϊίβοαίίαβ, αίςαβ βα ςαίάβπι 8&ί πι&^ηα, φΐΆβ βδί άϋαάϊ-

οίΐηάί ςιιΐά & Ρ οπιΐβθαιιι, ςαίά α Σ αάϊβοίιιπι δϊί; ^υα ΐη Γβ

ορβηι ίαΐΐί ορροιίιιηαπι ϊηίβΓρί'ββ Ι&ίϊηαβ.
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Αεία βηιιη Βαι-παβΕίε ίη Ι&ίίητιιη εοηυετδα δαηί θ οοάίεβ

πιοάΌ οαπι Ρ πιοάο οαπι Σ εοηείηεηίε, 1ί1)Πδ ηο8ίπδ αΐίηυα.ηίο

αηίίφιίοΓε; η&ηι βαεεαίο ροδί Οηπδίηιη ηαίηπι Βεχίο εενίε ηοη

ΓβοβηίϊοΓ» &<Λ& ίΐΐα Ι&ίίηα οι-βάΐάβήιη. ςυαε πι&χίηιί αά αοία

^Γ&βοα ΓβοβηΒβηάα πιοιηεηίί εβδεηί, ηίβί ϊηίβΓρΓββ ςιιΪΒηαίδ Μί

ραι-ίίοαίαβ οοπιρΙηΓεβ ρΓαείεπηϊβίΒβεί, ίη Γβΐϊςιαίβ ββηβιιπι υί αίί

ΐρ8β πΐ3£ίδ ς[ΐΐ3ΐη υεΛα δεοηίαβ 66861 ηαηο ς[αϊΙ)αδ(ΐ3.ηι Ιοοίδ,

ηοη ίοίί ΙϊΙηό, Ιυοβπι &ϋβνί βίο ςυοςυε η3αά βρεπιεηάαηι. ο,ηίη

ίηιπιο τεοίρί ηεΛα ςυαεάαπι ηί βχ αοίίβ £Γ3εοίδ ρΐεηίοποηδ

η»α8ί3, ίΌΓβίΙαη ροίαεπηί. ηβυβ 8ΐιπι ρ3δδίοηε Ιαίίηα 3, ΙΥίάεποο

Ναυδεα α. 1531 Οοΐοηίαε εί ίη ΜοπΊβ^ϋ Βίοΐίοίηεοαε Οαδίηεηδίδ

I. III (1877) ρ. 354 βάϊία. 8ϊι·Ιείυδ ςυοφίβ Ιίοιαιη ηεβοίο &η

β οοάίοε α Γ εί Σ άίαεΓβο (οί. Αεί» 83ηοίοππη ω. Ιαη. II

ρ. 435 αάηοί. ί., ε1.) οοηηει-ίεπί, ΡαρεοΓοεηίηβ αυίειπ && αοάϊ-

εεπι ν&ίίοαηαπι 1667 ϊΐΐίυδ ηει-βα αάοοηιπιοιίααίί.

βιαεεε εχδίατε ευηάειη ΙϊοΓηπι ίη οοόίίοε Οαίίαπιαδί&ηο 2

β. XIII ρβι· Ρηίΐίρραπι Με^ει-, ίη οοάίοε Ρεηζοηίαηο 49 ρ. 147

εχ V άεβοπρίιιπι ρεΓ 8ο. άε νπεβ οοηιρεή. Ραιίδίαοιίδ ξτ.

1179 Α β. XI εχίιεηια είαδ υεΛα ίηάε α 301, 16 ηαοεί εαηι Σ

εοη&πιεηίία.

ΙηόΙεχ Ιοεοπιπι ςαοά Τεδίαπιεηίίδ ςυαε όΐίοηηίιιι· αείενε εί

ηουο ραεηε δοϋδ οοηίίηείαι·, ςυαπι οοηβυείαάίηειη πιεπίο άο,ηι-

ηβ,υίί 6. Κι·υε&6ΐ· (ϋαδ ϋο^πια νοώ Ν. Τ., Οίβδαε, &. 1896), οοηι-

ρ1ιπ·εβ ίαπιεη εχοαδαίίοηεδ ηα&εί. ριίηιηηι ατιοά ρΓα,είεΓ αίπιιη-

ςαε ΤεβίΕπιεηίιιπι ηοπιηι αοίοπιπι αυοίοΓεβ ςιηουιηηαε Γιιεπιηί εί

φιΐευηιψίθ εα ΓείιαείααεΓηηί ρεΓρααοα. αείεΓηπι ΙαάαεοΓαπι &ηί

οηπ8ΐϊαηοΓαηι δοπρία υίάεηίαΓ οο§ηουί886; άείη ςυοά, οαπι ηοπιηι

αείοι-υπι ίεηιροΓα πιαχίπιε ίηοειία δίηί, ηοη πιαίίαπι εχ είδ αά

ΙεπιροΓα 3,1ίοι·ηπι ΙίοΓΟί'ηηι άεπηίεηάα είποί ροίεδί; άεηίςιιε ςηοά

ηιϊΐιί δοπρία ίΐΐα ηοη ίαπι ηοία δΐιηί ηί ΒρβΓίΐΓθ ροίαεππι ηιε

εοπιπι ρίΐΓίϊουΙαδ (Ιί80ει·ρί£ΐ8 α^ηίΙηΓαηι. είίαπι ε Ιίοπβ ίΐΐίδ

βαοηδ άεδυπιρί;» ςυίη πιιιΐία ρναείειπιϊδεΓΪπι ηίχ άαοίίο. η&ηι

ίη ρποΓε ίαδοίοαίο ηηαε ρΓαείεπδδεπι ηιυΙίοΓαπι ηιε αάηιοηαεΓαηί

Γγ. ϋίεΐίαπιρ (Β^ζαηί. ΖείΙδοΙίΓ. IX, 1900, ρ. 192) εί Ε. Ηεηηεοΐίε

(Τηεοΐ. Ι,ίίεΓίΐΙαΓζείίαη^ XXV, 1900, ρ. 275). ςααε ίη Αάάβηάίδ

εί Οοιτί^εηάίδ εί ίη ίηάίοε ΙοεοΓαηι τεροδίιί.

Ιη ίηάίοίοιίΒ ^Γ&εεο εί Ιαίίηο ουηι ^Γαηιπιαίίοίδ ίηπι είβ

φΐίΙ)α8 Γει υπι άίαίη8,ι·απι αηίίο,αίίαίεβ ίηηε8ίί§αι·ε οιΐΓβ,ε 68ί εοη-

Βαΐίαηι ηοΐαί, ίΐΐίβ άαηι αεΓυα ταποι-α αυί ίηδοΐεηίίαβ ροβίία
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οοη^βΓΟ, ηϊβ άιιηι ηοπιίηα ριορπα βί 63, ηυαβ β,ά βηπβίΐαηοΓαπι

Γβ8 8&0Γ38 8ρβοί£ΐηί οΐ8,88Ϊοπ1)υ8 Ιϊίίβπβ ϊηδΪ£ηϊί3, ρτοροηο. ρΙυΓ»

άβτβ ηοη βχίδΐίηΐίΐιιϊ πιυηβήβ πιβί 688β. ηβςυβ βηΐπι 1ϊΙ)ΐΌδ ϊΐΐοβ

οοιηπιβηίαπΪΒ ίηδίπιβηάί δβά ςυαπι <ϋ1Ϊ£6ηίί88πηβ ροβδβιη Γβββη-

Ββηάΐ βί βηιβηά'αηάί οιιγ&πι ΓβοβρβΓ3τη. οϋπι β,υίβπι 3, ςυϊ!)υβ

1β§ί βί αοοΐρί &υί ΐηιρυ§η3η δοΐίίί δϊηΐ ηβ Γθίβιτβιη, υί ϊυββο&ί

Ε. ΗβηηβΛβ (Τΐιβοΐ. ΕϋβπιΙυΓζβίΙιιη^ XXV, 1900, ρ. 275), αϊ)

Β,ΐϋβ β», ηαιταία 8υηί, ίηίβν ςυοβ υίϊςυβ ηοπιίη&ηάϊ 8υηί Τηβο-

(Ιοιυδ Ζαίιη βί Αάοΐίυδ Ηαιη&ο^, ρι-αββίρυβ υβι-ο βίβαιχίυδ Αάβΐ-

ββΓίαΒ Είρβίαδ, α 0[αο 8ΐ ςυϊά άίδδβηίίβοίΐιη, φΐοά. ηοη ϊΙε γ»γο

αοοϋϋ, αυί 3,1ίΙ)ϊ άϊχΐ &υί ϊη ρΓβ,βίαίϊοηβ υβΛο 8Ϊ^ηϊβο&ιιΐ. 8ΐι»

ίη 1)Γβαϊιΐ8 βοηίΓαοία ιβρβίβΓβ ϊΐΐί Ιϊουίί, ηοη ίίβπι ππηΐ. ίοίυπι

αηίβπι ηβ^οίϊυπι ϊη8ί3,υΓ3Γβ 8Ϊ οοηαίιΐδ βδδβηι, ςαοί υοΐυπιϊηβ,

ίπιρΙβίυΓυβ βΓαιηΡ

Ιηάϊοβπι ^Γαιηηιαίΐουπι άιιηι βοηίϊοίο υί ίαηι βορίοδβ ς(υαβ-

άαπι άμϊ ίΆ,νο. αβςρι&ΐϋβι· ά\ϊά ρβΓ οπιηββ 1ϊΙ)Γ08 οοηΐβ^βνίηι ςυοιη

οροι·ίβ1)8,ί υβΐ'βΟΓ. ίοΐ βηΐηι αηηονυπι ίΐΐβ Ιαβοτ παβυβ ίυϊί ςυοί

ορβναβ ϊη ίοίο υοΐυπιϊηβ άβδβηοβηάο ΐηιρβηάβπιηί αίςυβ βίΪΕΐη

ρΐυπυπι, ββά πιίηίηιβ βοηίϊηυυδ. ςυίρρβ ηιιιΐίβ, ΐαπι αηίβ, άυπι

δΐη^υΐοβ 1ΐΙ)Γ08 Γβοβηδβο, αάηοίβ,αβΓαπι, ηυο Γβοίίυδ ςυϊά ςυίβςυβ

δοηρίοι· ρο8ΐιΐβδ6 ρυίαηάυδ βδββί ίηάϊοαι·βπι. ββά ςυαβ ϊη ηΐίΐηϊ-

1)118 βΓ&ηί ίαηάβιη ίη Ιυββπι βάβνβ ςααπι ρΐυι-α αάςηΪΓβιβ ροΙϊιΐΒ

υίβυιη ββί. αίςμιβ ηοππηυηι υβΓΟΟΠιηΐφΐβ ίοπηαδ οαΛαιαβ οπιηθβ

ίβΓβ αάΐ&ίαδ βδδβ ρυίβ,υβηηι, βχ βϊβ β,υίβπι ςυβ,β &ά Β^τηΙαχίη

εί αά οπιαίαπι ΟΓβ,ίίοηϊδ ρβιίϊηβηί ρίαππια οπιΐδδ». άθ Ιϊίίβπδ

ρβΓρεΓΕπι £βππη&ίί8 αυί ηοη £βιηϊηαΙΪ8 63, ϊη ϊηαΐϊοβ αάηοίαυϊ

<ΐαίΙ>ιΐ8 8<5ΓΪρίυΓ3,6 υαπβίαίβιη ϊη ϊπιΪ8 ρα§ΐηίδ βοηΐββίαιη αάίβυα-

Γ3πι. υ!)ϊ αρραΓβί ρΙβίΌβςυβ θγγογ68 ϊη βΪ8 υβι-1)Ϊ8 ίαοίοβ βδδβ

ίη ς[υϊ1)ΐΐ8 ξβταΪΏΆίΆβ βί ηοη £βπιίη3ί36 3,1ίβι·ηίδ Εΐ)ηϊ1)βΓΪ βοίβηί,

αβίυί βάλλω βαλώ, πολύς πολλοί, εγενόμψ εγεννή-9-ψ, αϊ. &ί

Ιεπι αυΓβδ ςηαιη ηιβηίβδ άβοβρίαδ βδ8β ίβδίββ δυηί ϋίίβκιβ ρΐΌΓ-

δΐΐδ ϊηβρίβ άυρίϊβίνίαβ ηβίαί τΐάλλιν, 07ΐολλειφ&είς , ερριφος,

χρήματα, ιΐρόααειαοι, εισστό, βοηηπηαηί ΙϊίίβΓαβ ρι-3βίβΓ Ιϊςιιίάαβ

ρβι·ρβΓ3ηι £βππη3ΐ3,β ραβηβ ηηΐΐαβ. ϋβ ΙίίίβΓα ν ρ3Γ3£θ§ίθ3,

ίηη"3 ίη Αάιίβηάίβ άϊχί.

Εχ ρβ,δδίοηβ Αηάι-βαβ §Γ3,ββ3, ηίιαςιιβ ηοη ίία ιαυίία βοη-

1β£Ϊ. ηβίχυβ βηίπι ίαπι υί οϋπι (Β^ζαηί. Ζβίί8βηι·. III, 1894,

ρ. 469) 3, ΟΓαββίΒ ηοηιίηίΙ)υ8 ίΠθ8 1ί1)ΐΌ8 οοηίβοίοδ ρυίο ββά 3,

Ι,αίίηίβ. ο[υί ουπι υοοαυαία ρΙβΓαςυβ γ3γϊογ3 β §1θ883πΪ8 Ι3(ίηί8

£Γ3ββ3, ίηίβΓρΓβίαίίοηβ ίηβίΓυοίίδ βοη^υίδίβΓΪηί, δβϋίβηίίαδ αυίβηι

ιιί ροίυβΓυηί β Ι3,ίϊηΐ8 βχριβδδβήηί, ηβο ψΐΆ& υβι·1)3 ίΐΐβ, αβί&ίβ
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ιΐδϊίαία ίηεπηί ϊηάβ <1ϊδθϊιηη8 ηβο άεοΙίη&ίϊοηΪΒ βί οοη8ίι·αοίΐοηΪ3

ιηοηδίΓα. ϊΐΐα. α βπιεοίδ ςιυαπιιιίδ ϊπιρΘπίϊβ ρΓΟ^βηΐία β88β δίΐηε

β,ιΐπϊιη&ιιεπιηυβ.

Μαχΐπιε ααίεπι ρΐ^εί νεηι α πιβ ηε^ΐεοίαπι 6886 υηίεβ

υίϊΐεηι, ιιί Εαποίατείαΐ1 ςυοίΐεηδ ΒβπρίοΓεδ ο,ιιϊ ίαω δαερε Ιε^εδ

ραΐ'8,6 άΐοίϊοηϊδ ΠΠ£Γ3,δδ6ηί 63,8(ΐ6Π1 θ1)β61·υ£1888ηί. 86ά ρΓ8,6ΐ6Γ-

ςΐιιαιη α,υοά Ιιΐο ςιιοςιαβ ηιεπιίηϊβδβ οροτίεί πιιιΐίαδ ηι&ηιΐδ 1ϊΙ>γιιιιι

ηυειηςιαθ ραββαπι 6886, α ηυϊουδ ρΐαδ εει-ίε ^αΛαπβιηί ςιιαηι

&\) ΐρδο ίιαοίοΓβ ίηΐβ,ίαπι δΐί, ϋΐαά ηοη Βοίαιη 1α1>οπδ δβά βίϊαηι

οηαι-ίαΘ εταί πιαίίο απιρίϊοήβ. ηυ&ιη ϊαιχι ηυηο ηβ ηίιηίβ αωρίαιη

οΐιπάαπι άηοαηί ηβΓβοι·, ςααπιηυ&ιη ιηυΐίαπι αβεδί αί ρΓ&είεΓ 6α

ηαβ,θ ϊη ίρβιιπι Ιΐοπιιη ι-εοερί 6 οοάϊοϊΐιιιβ ιηείβ οπιηία Βοποεηάϊ

Εΐιί Ιοςαεηάϊ πιοηδίτ». οοηίεβ-εππι : άεάί α,υαε ουπι 6 Βοηεάϊδ ηιεΪ8

βχοβΓρδίδδειη υί ϊη ίπιϊδ ρ&^ϊηΐΒ αάδθπ1)6Γ6ΐιι , ροβίβα «,υίεπι εΛ

Γ6πι οπίϊε&ηι ηοη 8αίΪ8 υίϊΐϊα οο&ηουίδβεπι, ϋΐϊηο δυδίαΙεΓ&ιη.

Ρι-οπιίδοιι» ηαο οοη§επε υί ίρδϊδ αϊάεοϊίαΓ §Γ9,πιιη3,ίΐοί αίεη-

ίαι\ αάδΐιιηεηί βϊ αοΐεηί οορϊα.8 Ηεηποϊ Κείηηοΐά (ϋε £ΐ·αεοΐί£ΐίε

ραίπιπι αροδίοΐίεοπιπι οεί. Ηαΐίβ &. 1898), Α. Ν. Ιαηη&πβ (Αη

ηΐδίοποαΐ βτεείί (χΓ&πιιη&ι·, Ιιοηάΐηϊ α. 1897), αϋοπιπι ςαί ΙίοΓΟδ

ϋΐοδ εχουδδεπιηί. ηοο ίαιηεη 3,άπιοηϊίοδ υεΐϊπι, ρΐβι-αςυε εοπιπι

ψυαε ίη ΐηάίοεπι £ΐ·»ηιπ)αΙϊουιη οοηΐε^επιη ηοη ροδβε οενίο ϊρβίβ

δεπρίοποαβ Ιιϊουί, εΐί&ιηδϊ ιιθγϊ δίηιίΐβ 8ΐί πιιιΙΙει ά\) είδ ρΐΌίεοία

εδβε; αί οηπι υοΐεηί ίεηιροΓα δεΓρεηίίδ δεηδίηι οοηδίιείυάΐηΐδ

ι-εοεηίϊοπδ άΪ80π1)6Γ6, ηοη δοΐιπη δοπρίοπιπι δβά είϊαηι Ιίοιαπο-

πιω αείαδ αιΐηοίαηαα βίί, η&ιη ηί δαηί ίϊηεδ ίηίι·» ςυοβ Ιεπιριΐ8

ΐρδυπι ςηαβνεηιίαιη εδί: αίηιπ Γβδίαί ςααεΓεηάιιιη. ίίαςηβ ηαρει·

οηπι υϊν άοοίυβ ε^ε^ΐε άε ηϊδ δίικίπβ ηιεπίιΐδ αμεινα εί βελτία

ίΆταφίΆΏΐ βχ Αοίίδ ΤηοηΐΕβ, Ιϊογο δ&εοαίϊ ρ. Οη. η. ίβτίη, &ά-

ίβΓΓβί (Ιηάο§;βπη. Γοΐ'δοηηη^εη XIII, 1902, Αηζεί§ει· ρ. 39; οί.

ΑεΙοταπι Τηοπιαβ & πιε α. 1883 βάϊίοπιιη ρ. 27, 32; 60, 3), ίβπι-

ρυδ οενΙϊιΐΒ άεηηίίαπι υΐαεο&ίαν ςυαηι άε£ηΐι·ί ροίεΐΈί. ϊηίει·

88,80. III εί XI (ηαιη αηάεοϊπιϊ εδί Ρ, εχ ηαο ίΐΐα εχοεί'ρία

δηηί) Βίε άίοίαπι εδδε 8οίπια8, ςηο αηηο, ίπιπιο ς[ηο βαεεηΐο

άϊείαπι βίί, ηΐδϊ ίοιίε αΐίαηάε άΐάίοίηιυδ, ηβδοίπιαδ. ίρβε δεπ-

ρίοΓ βίο άίχϊδδε ηοη υϊάεΙιΐΓ, ο£. 153, 7: 208, 23. Ταΐίο, ϊ^ϊίαι-

υί οβ,υεΓβηίιΐΓ, ιιΜ ε οοάϊοίοαδ εα ίη ίηαίοεηι ίΓαηβίεΓβΟίίπι α.υ&ε

ηοη ειαηί ΐαηι ϊη ίπιϊβ Ιϊοιϊ ρα^ίηϊβ αάηοίαίίΐ, οοάϊοιιπι δί^ΐα,

βεάαίο αάροβηί.

Ι/ίΐΙϊηε 1ο<][αβηίίοαβ , ίΐ ςυο πιοτε ϊη ΰυϊαδ πιοάϊ πιαίβΓΪα

υίϊΐίδδϊωο Αοαάεπιι'αηι Βει·ο1ϊηεηδεπι ίη δΟπρίοΓΪουβ οηπδίίίΐηΪ8

εάεηάίβ, ίίεηι αϋοδ ίη Βίππίίουβ τεουβ άεοβδΒΪβδβ ηιϊηΐπΐΘ ρι-ο1)0,
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ιιί ηυηιίηα ίία ΓβΙίοηεδ £ΐ·3ΐηηΐ3ίί(·38 ηείεπιπι »ΛΙιϊ5βαάίΐο ΓαβΓαηί.

(ΐαΠ)ΐΐ8 ςιιαβ ηυρεν δηοοε888ΐ·ηηί ραηΐο υειίονεδ ηα3πι 1)ΐβαϊ

ίρ8Ε6 βΙΪ3.τη ιιβποπβιΐΒ 0888ΐπ·38 δίηί ηυίδ Η,αδίί εοηίεείαηάο (1ε-

ίϊηίνβΡ ί&είΐβ α,υίβιη ηυϊυϊβ ΐηίβι· ΗίίβΓίΐβ ρ6πηηίαΐ38, υί Ιιοο

βχεηιρίο ιιΙ&γ, ϊηιιεηίβί ϋ[ϋ&6 ΐ'εείίυδ Ιιοίΐϊβ άΑ ηοοίδ ίηίΐεχίοηβιη

Γβίβναηίαι-, υεΐ ίη ίπϋηδ (Ιβοΐίηαίίοηίοαβ 63 ([υαβ 83ηε 3(1 ιιβπ-

ίίΐΐβιη αοοοηιιηοά&ϋαδ ηη3 δοΐα (Ιβοΐίηαίίοηβ οοηιρΓ8ηβηδ3 80-

ηοπιπι ραβιιβ ηΐίϊηιοιηηι (Ιίδεππιίηε (Ιϊιιίάυηίαι·.

Ιηόΐίοΐδ 1ϊ1)Γ0Γαιη πιαηα δοπρίονηπι ίκΐϊοϊβηιϋ Ρααΐυβ Ι^Άγ

ίΐαοίον ίαιί (Κβναβ οπίϊς[αβ, 1898 II ρ. 405). 3εί3ίεπι ίβί οοΛί-

(ϊΐιΐϊΐ ηαοπιηά^ηι εί ε3ηι 8ί§ηϊπο3υί ςυαπι ίρβε 3ΐιί ςυί ηιβα

οίΐυΒίΐ ίη8ρεχ6Γ3ηί (Ιεηηϋιηαβ εί, ίηίεΓρο8Ϊί3 3αί ραι-ίϊοαία, ε3ηι

Γ[ΐΐ3πι ροβίπιοάο ίη 03ί3ΐ0£Ϊ8 ΒοΙΙαηάϊαηοι-απι βΐίοπιηκραβ ϋίΐΌπιπι

είιΐ8 Γβϊ ρεπίονηιη ίηηεηί. ίη νεηείίβ εί Μοδςυεηδί&ηδ ιΐίδρίϊ-

οεηί ηυηιεπ ρβΓίΐηι βχ αείεπουδ ρ3ΐΙίηι εχ ι-εοεηίίοπίηΐδ 03(3-

1ο§ΐ8 εχεενρΐί: ηεαίνί Ιιοο ίεηιροιε ϊη ηΐ3,ηϊ5υ8 βυηί.

ΑΟΌΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΕΚΙΟΕΝΌΑ

ηοΐ. II ι

ΡΓβθΓβΐΐοηίδ

Γ. VII; XXVII; XXX Ιηίβι· εοβ <^ιιί ηιε 3(1ΐιιηεπιηί ηεδοίο

ηαο 038ΐι Οίίοηεπι Οιιηίζ ηυηο Οΐαεοίεηδεπι ρΐΉεΙβιϋ, (μιί (Ιο

1ΐοπ8 Ε800ΐ-ΐα1ειΐ8ΪΙ)ΐΐ9 εί άε 3θίΪ8 οοηεί1ίοι·εηι πιε εοΐοεεικίο

8ΐιπ)πιο ορεί'ε ιηβ βϊΜ ο1)1ί£3ϋίί. ίίεηι Κυίΐοΐίιιηι Βεετ οανϊβδΐ-

πιιιπί αηιΐοαηι πιεαηι, (ΐυί (1ε οοάίείβαδ νίηάοοοηεηδίοηβ ηοαε

(ΐυαε8Ϊβι·3ΐη ι·εδει·ΐρ8ΪΙ εί Οιιίΐείπηιπι (1ε Η,ανίεΐ, οιπιΐδ ίηδϊ§ηί εί

οιηηίΙ)ΐΐ8 ηοία 1ίβεΓ3ΐϋ3ίε ίβοίηιη εδί ηί ΐΐΐί ηυο ππΙίεΓεηίαι·.

Γμπίηΐδ δίοηί εϊδ ςηοπιηι ορεΐ38 ηιίΗί (Ιίεαίίΐδ ϊη(Ϊ3 δϊη§Πΐ3ίϊηι

ηιοηιοΐΉυί ιιί ηοε Ιοοο £ΐ·3ίί38 α^αηα βί 3εο(ηιιπι εί ιηίηί (Ιιιΐ-

οίδδίπιυιη εδί.

Ρ. IX Όβ ν Ηίίεπι ρ3ΐ·3§ο§ίθ3 (Ιϊοβιβ οηΐϊίιΐδ βηπι. ροδίιί

αυί οηιίδΐ ΗΙ)ΐΌναιη ίεβίίηιοηίο ίη εα τε ηί ϊιι ίρδϊδ ιιει1)Ϊ8 αβιΐδ,

ηίδί φΐοά ΙίοιΌηιηι (|αοιυη(ΐ3ηι, αείαί ίη ριίηιΪ8 Αοίοηιηι Τήοηιαο

ΰ, ηιίηον εδδε ηαο ίη γο ίϊιίεβ ηΐδ,τ, εδί. Ό εηΐηι α ι-εΐίφΐίδ

οηιηίουδ, είίαηι Ο, (1ί80ΐ·ερ»ηδ 3(1 83ηι ίβΓβ ιε^ηΚαηι ι·επι (Ιεπ^ϊί

ηπαπι ραειί α §ν3ηιηΐ3ίίεο (Μίοίιηιΐδ; οείενί ηιηΚο 83ερία8 ν

ροηυηί ηη3ηι οηιΐίίαηί. α3πεί3ίβ ΗοΐΌΐυηι ίη§εηίί ηοΐυί ρ«»ί-

η»δ Ϊ3πι ηίηιϊδ ρ1εη3δ είϊαιη ηΐ3§Ϊ8 νερίενε. δί ί^ηίδ υοΐυεπί

αηιοια3ηι β(ηί1}ΐΐδ 1ε&ίβαδ δεπονϊδ 3εί3ίΪ8 δεπρίονεβ υεΐ ΙίΙη&πί

III
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ραιαεπηί αοοιινίΐίίαδ ΐης(αίι·βι·β, βϊ ΐη ϊηιΐίοίοιίδ ίΐιΐΐίΐίίΐ ίαίβ^Γίΐ

ιιατίβίαίε πιαίβπ&πι ρ&Γ&υϊ.

Αΐί&β δΐιηί δΐηιϊΐββ ηπηηίίαε ΐπ ηιπβι^ ηοη δοΐυπι δϊΐεηίίο

8βά είίαηι ηβ£ΐε£βηίίίΐ υβΐ ευηεί&ίίοηβ (Ιιαβο ίηίτ» ίηίβι· Οοιτί-

^βηάα Γβοβρϊ) αο ροβίι-εηιο ίηεοηδίαηΐίίΐ ρβοο&ιιϊ. ϊη οι1ηο£ΐ'£ΐρηΪ3,

«Λ ηοΐ'ηι»πι διιρβποπδ ίΐείαίϊβ ρ1επιθ[ΐιβ εχΐ^εηάα β88β ρι-οηαη-

ίί&ηί, ςαα άε γθ ροδί βοδ ομιοδ II 1 ρ. VIII ηοηπηααΐ 3ΐϋ άϊχε-

ιηηί ιιείηί Ε. Καάεπηαοηει· (Ρηϋο1θ£Ϊ ΙΙΧ, 1900, ρ. 170 88.), αε

ηουϊδδΐπιε Κ. Κι-υηΛαοηβι· (Β)'ζ. Ζβίίδοηι·. Χ, 1901, ρ. 312; 344).

8βά βαω αείαίειη ηοη ϊία άείίηϋ ιιί οπιηϊδ άυΜί&Ιΐο ίοΙΙβΓβίυν.

άβοηϊηε, αί ϊηίτα ΐη ηΪ8 ΑόΙάβηάϊδ βί Οοι·π§βηάΪ8 Γαοίηπι ββί, ουπι

ρυνίδ Αίίΐοΐβ ■9-νήσχω, οϊ-Λτίρω, μείγννμι 8ονΐ1)βΓ6, άώ ΙεηίίβΓ αά ϋη-

^αη,πι οοπιιηυηβιη ηυαε άϊοΐΙυΓ (Ιβίΐβοίβιβ, ιιί ϊΙ)ϊάβιη ίβεί άυπι δβ-

οαηάαπι ρβΓβοηαηι ιηβάϋ εί ρβδδίυί ^εηβπδ ρι-αβίει- βονλει βί όψει,

ηαηι οίει άββδί, ρβΐ1 -η δοι·ϊοο? Λβηίςαβ Ββραταϋηι ροηβηάα αη

οοηϊυη^εηάα ίυεπιηί οσπερ, οοτις, εϊ τις, εϊ γε, τοίννν, τοιγαρονν,

ουκέτι, ου πω, απέναντι, άτι εμπροα&εν'! άε ηιϊηίιηίδ ηί αϊαηί

ηοη οαι·&ί ρι·3εΙοι\ αί εηπι δίηί ειΐίίοπδ ρίεναηαε ςααηι ρι-αβίοπδ

ηβ^οίϊει ηιϊηοτα, ηιϊηΐιηα 8υηί ί'βιβ ηυΐΐα, ηεηαε κι ίιιάίοβΒ βεηε-

ιιοίβηΐίβδίπιί Ιιαβο ηοη άαιηηαι-ηηί ίρδβ αβδοΐυο. ςιΐ£ΐηΐ(}ΐΐ£ΐηι

ηαυίίο βίϊ&ηι ηιίηαδ ρηϊ1ο1ο§ΌΓΐιηι πιαίαβοροηίΕΐβ οι-ϊηιβη, ςηαηα

ηίδίοποοιιιηι ϋΐβ ρπηοερδ η,είαίΐδ ηοδίι&β εί ϊρδβ ρηϊΐοΐο^υδ ρι·ΐ-

ηιαπυβ ηιβιίίο ίοΐ'ίίΐβδβ ηοη ΐία ριίάεηι ίηπ(1βΙ)Εΐί, ααί ηαο ϊη γθ

βλιΙ αΐϋδ ηαιιΐΐίβ είΓυ^ίΒδβ ηιϊΜ υιάβΟΓ. Ιιοβ βηΐηι ίηίβι- δοοραΐοβ

Ηίηιηςιιβ ιιβΐ εππηεηίεδ ιιβΐ Ιαίεηίβδ ηιίδεπ ςυϊ πϊβ δίηάίΪΒ

ορβιαπι άαηιηβ ηαιιϊ^αηιαΒ.

Μαϊιΐδ ϊΐΐυά εδί, ηυαηιςιιι&ιη ηοη ί&πι ηι&^ηαηι ηα&ω ςηίβυβ-

άαπι, ςηϊ ίοΓία,δββ ηοη ΒαΙΐδ ς[ηϊά υοΐυβπιη αηϊηιαάιιβΓίβΓαηΙ, αίάε-

Ιιιγ, υίι·υπι ϊη ϊρβίβ ρ&^ϊηΪ8 υβΓΐ)α οοπ-ηρία εηιεηά&π ορονίβαΐ αη

ϊηίι&, ηαηι επιβηάαιϊ οροιίειβ ηοη εο ιΐ80[ηε άββϊρϊο ιιί ηβ^α-

υβΓΪηι, ϊηιιηο Ιαΐϊιιβ ιηαηυϊ βηιεηάαίήοϊ βραίϊαπι ραναυί. εα άε

ι·β εοηίΐ'8, άΐοβηΐεδ 1ιαΙ>νιΐ, ϊά ηηοά ηοη βυπι πιπ-αΐαβ, ηαηι βίίίΐηι

ρηϊΐοΐο^ϊ ρΐβπςυε οΙ)ίαοαίΪ8 εί δρβοίοδίβ ρπηιό άείεηπ-ϊ (βίηβη

1βδ1)ίΐΓ8η Ιεχί &άα1ίει·8,1ηηι ϊβίίυβ πιοίΐί Ηβι-ηπι αρρείΐαηί), ρο8ΐ

οΐβπιαηι αίς[υβ, ηϊδί υαΐάβ αΐίβιιΐΐ ίαθήηί, βεΐΌ αβι·& άοοεη ηιαίηηί

ηααπι βίαίϊηι δίηεεΓα βί ίίβρβια ι·εοίΪ8 οευϋδ ίηίυβπ, άβϊη, 8Ϊ ΐρβΐ

οίΓεηάβνΐηί, επιεηάβίοΓεηι δάαηι εί ριιάβηίβηι αάαοεαιβ, αίΓΟδ

(Ιοοίίδθϊηιοβ ΤήβοάοΓαηι Ζαηη (Νβηβ ΉπΑΙ. Ζβϊίδείιι·. Χ, 1899,

ρ. 193), ςηΐ ίαηιβη εεΓίϊδδϊηΐίΐβ ίαηίαηι βιηβηάαίίοηββ (δεά ςυίΐε

δυηί οβΓίΪ8δϊηΐ3,ε?) εί ιιοί ρΐιινβδ 1)8Γ0»π8ηιϊ ίι-αιίϊίϊ δίηί ΙεηΐοΓβηι

βί οοηιπιοίΐϊονεηι (αβίαί Ιο 180, 19 χόριδες, ΙβαΐΙβΓ ιιϊάεϋοεί αϊ)
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Κ Ιΐοταηο ϊηίβΐ'ροΐ&ίυιη, οί". 17; 181, 1; 8) ϊηίια ρα&ίη38 ροηϊ

ϊιώβί, εί Ε. Ηβηηβοΐϊβ (Τΐιβοΐ. ΙιίΙβΓ&ίατζβϋαης XXV, 1900,

ρ. 275); ΐ3ΓθΙ)Εΐηίβ8 βί οοηίΐπηαηίβδ, ςιιοά ςαο ϊηδρβι·3,1ΐιΐ8 βο

ίηΐί ίυουηάίιΐδ, ¥τ. ϋίβΐ^πιρ (Β^αηί. Ζοίίδοΐπ·. IX, 1900, ρ. 192)

βί Α. ΕηΛαι-ά (ΑΠ^βω. ΙιΐΙίβΓβ,ίαι-Μ&ίί, IX, 1900, ρ. 332) ; Γβίβ-

ιβηίβδ αο οοι-ίβ ηοη ίπιρι-οοαηίβδ ροδί 0(3,ι·ο1υηι) \ν(β7πΐ3,η)

(Βχζ. Ζβΐίβοη. IV, 1895, ρ. 193), Αάοΐίυπι Ηίΐ^βηίβΐά (Ζβίίθοία.

ΐ. ττΐβΒβηβοη. Τΐιβοΐ. XIII, 1899, ρ. 473; Ββτΐ. ρΜΙ. \¥οοηβη-

8βηηίΙ XIX, 1899, ρ. 1158; 1160) βί Ρ&υίαιη Ί,φγ (Εβνιαβ

οπίίίΐηβ 1898 II ρ. 404).

Ρ. ΧΠ; XIV; XXIV; XXXII; XXXV. Ραδδϊοηίδ Αηάνβαβ

ξτΆβααβ ιιβδοίο υίποβ οοάίοβδ πΐίΐηιι δοπρίοβ Ιαοκ Κοηιαβ &ά-

δβνηαπ ΒβΓΟ οο^ηοιιϊ: Οΐιΐβί&ηιιιη Κ VI 39 8. XII; ναίΐοαηοδ

ξι: 2000 8. Χ; 1633 βί 1641 8. Χ αυί ΧΓ; 1673 8. XI; 1631

8. ΧΠ; Αοίοπιπι Αηάι-βαβ βί Μαίίΐώβ Υ&ί. £Γ. 2000 8. Χ; Ιο-

ίΐηηϊβ, δι ηαίάβιη υϊάβίαι· αιιί οαηι Υ&ϊ. §τ. 654 αιίίδδϊηιβ οοη-

ίαηοίηδ αηί βχ βο «Ιβπα&ίαδ β88β, Βανοβπηΐαηαπι V 12 8. XIV

Β,ιιΐ; XV; Μαΐίΐιαβϊ Οηϊδίαηιιπι VII 51 δ. XII, οιιιη Ρανίδίαοο 1313

οοηιιβηΐβηίβηι.

Ρ. XXI. Ιη ΑοίΊδ Αηάιβαβ βί Μαίίΐώβ οοάϊοϊδ Ρβπβϊίΐοί

Α β,ιιοίοπίαίβπι ηβ ηΐιηϊδ ι·βπ§ίθδβ, ηοη ϊη ι-ββαδ βί ΐη ϊρδίδ

ιιβΛϊδ, δβά ίη ςαΐοιιβάαπι ηβι·1)0Γαηι ίοπηΪΒ απιρίοχαβ δϊπι αβ-

ΓβΟΓ. 3,οπ8ίθδ βί ίΓηρενίβοία άίοο ςιιαΙΪΕ δαηΐ έβαλαν βί έπεμπαν

βί ρααοβ, βϊιΐδηιοίΐί α1Ϊ3. οιιπι Ιϊίίοπδ ΐηοτβάϊοΐΐί ηιοοίο ά\) ΐΐΐο

Ηοιάπο ρβΓΠίαίαίΐθ ίαίδο ^βηιίηαίϊδ ιιανΐβ οοιτιιρίίβ ηαβο Γβ-

βρηβηάα ίαίδδβ ραί^αβπιη.

Ιη βίβάβπι 3θίϊβ ςαοηιοάο ίαοίιιπι δΐί υί Ιϊοπιηι δ7ΐ·ί3,οαηι

& Ψ. λΥπ^ηί (Τ.οηάίηί ά. 1871, αη^ΐϊοβ ί. II, ρ. 93 δδ.) βάίίαπι

ηοη Γββρβχβπιη βο,ιιϊάβπι ηβδοίο. ηϊδί πάϊοαίυιη βδδβί, οοΐΐίαιη

ηιβ ραίανβηι. ββά ηίχ ραβηϊίβί. ηβηι βχβπιρΐ3π ηοη 3άπιο<1ιιιη

ιιβίιΐδίο βί ηοβίΐΌΓαπι Π δαίϊβ δϊιηϊΐϊ δβά ϊηίβι·ρο1αίο ηδΐΐδ βδδβ

ίηίβΓρνββ υϊάβίαι·.

Ρ. XXIV. Όβ Ρ38δϊοηβ Βαι-ίηοΙοηΐΒ,βί αάϊοβι-β άβοιιϊ βάϊί3ηι

βαπι βδδβ οιιπι 3ΐίβϊ ίυπι ϊη Αοίίδ δαηοίοππη (ηιβηδϊδ Αα^αδίί

ί. V ρ. 34) βί ά Μοβδίη§βι·ο (νίία βί ηιαι-φπιιηι β. Βαι·ίήο1οιη3βϊ

Οβηϊροηίϊ ά. 1877). Οοάϊοβ ΤΓβαΐποο Βοΐΐαηάίαηί 8β υδοδ βδδβ

ίββία,ηίυι· (οί. 8υρι·α II 1 ρ. 132, 2 αάηοί.), ςιιβηι ίϊυβίΓ» ηιβα

οαηδα ςυαβδϊυϊί Μ. Κβυπβι- ΤΓβυπΌπιηι ο^οΚοίηβΟΕπιΐδ.

Ρ. XXIX Π3βο 8θπρδβι·3πι: ΒβςηϊΙαν η3π·3ίϊο άβ βίβ ςιιβ,β

ροβί βχϊΐϊαηι ίαοί» δυηί ΕρΙιοΒΪ, Ζπιγνη&β ίοι-ίαδββ Εαοάϊοβαβ.

Εα Γβρνβΐιβηάβι-υηί ΤηβοάοΓυβ Ζ^ΐιη (Νβυβ ^ίτοΜ. ΖβίΙβοη. Χ,

III*
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1899, ρ. 194) βί Αάοΐίαβ Ηϋ^βηίβΐά (ΖβϊίβοΙίΓΐΓΐ £. \νϊδ8βηδοη.

Τηβοΐ. XIII, 1899, ρ. 473; Βειί. ρΜΙ. ^οοηβηβοηήΑ XIX,

1899, ρ. 1159; 1160). φΐί ςαοά βα ο,υαβ α 18—55 (ρ. 160, 5—

179, 5) ηίίΓΓ&Ι» βυηί β,ηΐβ εχϊϋυιη Γαοΐα 6886 αοΐαηί, ϊά ρι·αβ-

οϊριιβ ρΓορίβΓ θΓ8.1ϊοη6πι ϊΐΐβπι ο. 33 88. ρ. 168, 7 88. Γθίαί&πι

ηοη δϊηβ υβπ ςααά&πι βϊιηίΐίίιιάίηβ άίοΐυπι εββε ίαίβοΓ, ςυαπι-

φΐ&ηι οοάΐοΐβ Μ ΐηδοπρϋοηβ Ϊ11& άπο Λαοδιχΐίας εν Έφέοφ

το δεύτερον ηοη ιηυΐίϋπι ηιουβοι·, ηαηι α,υαβ ϊη είυβ βχβπιρΙίΐΓΪ

αηίεεεδΒθπηί ηηαβ ρΓα^ίβιηιΐββα ίαβπηί ςυϊβ Γβηαηίΐ&ηβπίΡ

πηπιπι 8,ηίβπι βδί εί Κ αηίε εχϊΐίιιηι βί V ροβί βχΐΐίυπι Μίΐβίο

Ιοαηηειη ηαιτ&Γβ Ερηεβαπι υεηίδδε, ριαείενεα βίίαπι 0 ϋΐα

βαβηία ροδί εχΐϋυπι οοηΙοο&Γβ, άεηϊςαε ΑΜίαη Ιβπιρίί άβηιο-

Ηΐίοηεπι ροδί εχϊϋαπ), ηαϊη ίηίβτ Γββ βχΐΓβιηο ίβηιροι-ε α Ιοαηηβ

£8δίαβ Γβίβιτβ. φΐίβυβ ι&ΙΐοηΐοηΒ δαηβ Ιαοιϊείβ πιεα ϋΐαο 8εη-

ίβηίϊα ΐηοΗηβ,υβί'&ί. βεά ϊΙΙαΛ ππηϊπιε αοοϊρίο ο,υοά ΗΠ^βηίΐβϋ

αάϊβοϊί ΙϋαΐΌΓΐιηι ΑΡ IV ηαιταίίοηβιη άβ ΐίίηβΓβ Κοπιαηο εί εχίΐίο

βί υί δοΐβηί ΕαΙϊηΐ άΐοβιβ ίιαηβΐΐα αρίε οοη&ενεηΐεπι & πιε ϊη-

ϊυπ8. άίδίιαοίαηι εδβε. ηίΐιΐΐ ββί βηίηι ΐη Ιιίβ ιεοιίδ ίαπι ίηεει·ΙΪ8

οβι1;ϊυ8 ςυαπι ΐΓ&ηδίίυπι ϋΐιιιη Ιοαηηϊδ, Ιοίο £6ηει·ε &\) ΐίίηβΓβ

Κοπιαηο ]οη§ε <1Ϊ8ΐαηίεηι, ΐηβοϋθ ει ϊηοοπιτηοάβ ουιη ίΐΐο εοη-

^Ιαίϊηαίαιη βδδβ. απ είίαπι Ιϊογεποβ ΒΜΟ,Κϋν βυηι 3,1) ΐίίηβΓβ

Κοπιαηο Βείαηχϊδδε οι·εάεπιιΐδ?

Αϋα πιίΗΟΓίΐ ραιίίπι βεά ηίπιϊο ρΐυια ηιιαπι ηεΐΐεηι ϊηίτα

οοη§;688ΐ, ςααε ϊη ίρκο Ιϊργο αάιϋ ααΐ εοιτί^ί αείίπι:

υοΐ. Π 1

χν, 3 ίΛ ϊηιο 56, 12 (ηοη 2) || χχχν, 1 ϊηίβΓρΓβϋβ || 1, 5 εϊδομεν Ι]

1, 2 ο£ Ιο 1, 1, 1 || 2, 20 ημών | Ίησοϋ || 2, 23 - 24 μια || 2, 25 ο/1 6, 17;

23 || 3, 10 εϊδομεν || 3, 10 ι·(ΰίβ? || 5, 14 μάταια είαιν || 6, 23 παρα-

δίδοσ&αι, χαΐ || 6, 6 οί Μαίίη 16, 21 || 7, 16 τ% \\ 7, 21 έξαρτίση \ 7, 1

(ηοη 2) Μ&ΜΙι 16, 22 || 8, 18 δυνηαη \\ 8, 21 ία π.] παραδο&ησόμενον θ:

$ο· εα. παραδοθ-ηοόμενον?? </ 23; 6', 25 || 9, 21 ανακτήσεως, εΐ σοφωτέρως

άκοΰααι σννδοχιμάαεις \\ 9, 16 χολάσεως] χόλασιν Υ || 1(3, 10 μνατήριον,

'όπως || 10, 13- 14 άπώλετο, "να \\ 10, 23 άπόλλνται, "να || 10, 2 οΓ

ρ88,1πι 115, 6 (116, 15); 33 (34), 22 || 11, 10 έπε&νμονν. "να || 11, 10 Γ

αάά.: $ογ ώ?? ϋ{ 18 || 13, 11 βΐ 20 όννησν || 13, 6 οί' ρβ&ίπι 49 (50), 13 ||

13, 7 οί Ρβί 1, 1, 19 || 13, 11 πι&είς 0: $ογ σνν»ήον?? || 13, 21 ίο- »&■

λ%ς ? || 14, 26 βί 15, 26 δννήβ% || 17, 23 διεγείρεται αφανίζεται || 19, 22

δννη&ήσν || 19, 5 ίΰτ οηιί11;&8?? || 19, 26 Τάς || 2»), 4 αάά.: ><βηιηι? \\ 20, 16

$α· έχλείψεις? || 21, 20 Χριστού- νυν \\ 21, 25 Κ »άά..· $ατ δειλανδρησαι ? ||

22, 25 βυνήαν || 24, 15 ώς \\ 24, 9 $ϋΓ έχλίπ^? \\ 25, 21 μου, "να \\ 27, 11

άχηχόει || 27, 20 απαξ απλώς || 28, 2 Αβ£β8.β. οιηηβ9 || 28, 10 χα· προηγε?? ||

29, 6 δφείλειν? \\ 29, 29 ηχείς Χ: νβϋΐΐΐ || 30, 8 προοέρχν \\ 30, 4 «τ

η?? ηυιηςπίά ραια αΐί || 30, 19 (ηοη 18) έπιγνούς θ \\ 30, 19 β,ηίβ ηαΓΓ&άά.

ρταβζ ρ Χ || 30, 25 8 αίί] || 31, 16 έτοιμος || 31, 16 'ετοίμως ΒΖΧΚ || 31, 18

$α· αρξ^Ί \\ 31, 20 σταυρόν ? ο[ Αιι 62, 20 || 31, 23 β,ηίθ παιτ αάά. ρταε^

ρ Χ\\ 34, 14 παρέδωχεν \\ 34, 7 άβΐ δε?? || 40, 17 έχείνης || 40, 22 έπ. τ. οοτ-

ηιρία ΗΪά\ 41, 5 $ΰΓ γενέσεως (αη γένεσιν??) <μόνον> \\ 42, 26 μιαόλογος \.
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42, 5 ίσυ?? πεπηρώα^Ι! πηρω^ήσ^ΊΏ || 42, 9 ο[ ΡΚ 17, 11 || 44, 17

οί Ερη 2, 20 || 46, 4 οί βοΐ 1, 15 || 46, 9 οϊ Ιλο 24, 47 || 46, ί·3 6' αάά.

/Όι( ηετΊης || 46, 15 χε>· εφ9ακεν? ε/" 11; 12 || 46, 17 € 8(1<1. ίονί ρατίίηι

ιιενα || 48, 15 σον αΜ. αάά. (</ 54, 9) || 48, 15 Ο 8,(1(1. : /ο/·ί ρανϋτη ηετα \

49, 13 οί Ιαο 4, 40 || 49, 5 (ηοη 6) ούτος - ου] \\ 49, ί·ϊ νό(τοις?? αάά. ε[

ΰίβΐίαηιρ Βι/ζ ΖείΙίΰΗ IX (1900) ρ 193 \\ 51, 8 Άνδ.] || 51, 10 αίγιάτου Ο:

άεΙ? ο{ 55, 17 || 51, 11 - 12 δήμοι 8(1(3. (ε/~ 55, 20) || 51, 15 - 16 Ο 8(1(1.

ηεηιηιΊ εί 56, 22 || 51, 16- 19 ξέν. - Άνό.] || 52, 12 ΚαΙ φησιν || 52, 11

οϊ αοί 10, 38 || 52, 2 αε>· ΑΙγεάτης μα&εϊν 'ί || 52, 4 στερίσητε αάά. (</ 5(7,

ί<9) || 52, 7 τ>?ς V 8(1(1..· ζ/- 55, ί5 || 52, 10 € αάά. «τ βοώντες ϋκραξαν ?

4 49, 16; 57, 5 || 52, 21 V αάά. τεοΙεΊ ο[ 50, 5 || 53, 18 κηρνξαι || 53, 15

οί ϊιοί 10, 42 || 53, 18 οί Ιηο 24, 47 || 53, 21 οί άβυ(; 6, 13 Μ&ίίη 4, 10

(Ιλο 4, 8) || 53, 22 οϊ Μβγο 16, 16 || 53, 5 αάά.; 57, 11 || 53, 18 έπΐ αάά €

αάά. ; εί Βίε&αηρ Β\)ζ Ζεϊί$εΙι IX (1900) ρ 193 || 54, 1 οωθ-ήσ% βΐ κατακρι-

9ήσ% || 54, 18 και φησιν || 54, 3 οί ρ88ΐηι 57 (58), 5 )| 54, 9 οϊ Ιλιο 16, 9

54, 3 μιαρότατος €: ο[ 52, 23 || 54, 25 8ηίβ ίαχιά αάά. 24 εί || 57, 7 ϊσω-

σας || 57, 11 Ο αάά.: «/ 53, 5 || 58, 16 κολάσ^ || 60, 9 και φησιν || 61, 5

ακηκόει \\ 61, 17 <μή> γελάαω? || 62, 9 αντώ Ρ: άεΙΊ || 63, 14 αυτοϋ \\

63, 15 αύτδν || 63, 24 αυτής || 63, 31 αντοϋ || 67, 4 παράδωσες || 67, 4

άβΐ. παραδώσης (Β)ΡΝ || 68, 8 αυτόν || 70, 5 οϊ Μ8ίίη 2, 10 || 70, 5

άβΐ. (Ε) || 70, ί5 Λ (</ 72, 1) | 71, 6 /9οΰλίί || 71, 5 - 6 βούλει || 71, 16

φιλ.] εί 72 || 74. 11 ΒΒΒΡ αάά. (τεεΙεΊ οί 12) || 76, 15 οί Ρ88ΐπι 145

(146), 6 || 77, 2 </ 81, 3; 4 || 80, 13 οί 8θί 10, 42 || 80, 14 οί Οογ 1, 2, 9 \\

81. 7 πορνεΰσητε αίρετε || 82, 5 πώς ΜΝ αάά..: τεείεΊΊ || 83, 16 άδελφ'ε

ον || 83, 6 μαρτνρίαν ΟΜΝ αάά. (τεε!ε?? ο( Ιο 157, 1) || 84, 14 κα&εύδον-

τας, και || 84, 16 οτη Π αάά.: άεΙ? || 85, 7 οί Ρηίΐ 2, 8 || 86, 6 κιννρα (Π)

αάά. /οΓί κβηοη || 86, 26 (ηοη 25) «τ άίοβηίβηι || 86, 27 (ηοη 26) 8ρο8ίο-

1θ8 || 87, 18 ίιιηο || 87, 6 οί 8θί 17, 27 || 87, 11 ώρ. οτη Β: άεΐΐ ο/ 115, 7 \

«0, 5 Σ αάά.: «τ αυτόματος! || 90, 11 αάά Β αάά.: 9-νσαί <σε>?? || 91, 12

οί ρβ&ΐιη 48 (49), 21 || 93, 3 άνδ. - φνλ. οιη Ω || ανθρώπων ΒΠ || των - φυλ.

οτη Π || 94, 1 εβδομήντα || 94, 11 εαυτόν Β,άά. (I έπ' αυτόν?) || 95, 12

τή ανριον> έπιαυνάξομεν1! οί 97, 8 || 96, 1 «τ σφαγιάαομεν? ((/ 95, 12) [|

96, 4 «τ έμβαλόμενοΠ || 97, 3 ΒΩ αάά. (4 96, 13 Σ) |] 97. // ΒΒΡΜΝ

αάά. (ι·εοίΰ?) Ι| 98, 1 καταλίπατε \\ 98, 1 άβΐ. καταλίπατεί \\ 99, 7 λν&ήναι

Ω: οΓ 8 || 100, 1 έν || 100, 1 έμ ΑΝ \\ 100, 13 ΒΟ ΜΝ αιΐά. (4 αει-εηε

Ιεχαι .3, 13 ρ 10 βά ΟτεηίβΙΙ, βί Ηηηί) \\ 100, 14 σε <καΙ έμβαλεΐ σε>? \\

100, 15 Ρ αάά.; χο· είπεν "Ω, ω, τής? || 101, 3 ΒΠΩ αάά. (τεοίβΊ γ/'

α$εεη$ Ιεχαϊ 3, 13 ρ 10 εά 9)·επίεΙΙ εί ΗιιηΙ) \\ 101, 6 ΤΗ 231, 19 || 101.

10 ΤΜΙο αάά.: ο} Τ/ι 146, 10 || 101, 12 Σ αάά. {τεεΙεΊ) || 101, 15 τεεΙε?

αάά. αη άποκτέννωμεν"! </ 113, 3 \\ 101, 15 ΒΗΩ αάά.: τεείε ηί ηίά |

101, 16 αάά Β: αάά. τεοίεΐ || 102, 2 οη Β (ε/~ 101, 16 Β): τεείεΊΊ αη

άεΙ?? || 102, 2 καϊ <ίάν>?? || 103, 11 οϊ &οΙ 17, 27 || 103, 16 οί ρ88ΐιη

24 (25), 2 || 103, Π Β αάά. (ο[ 106, 2) \\ 106, 15 οί Ιο 6, 38 || 106, 12

χάάεηΐην αάά.: ε{ 101, 9 \\ 106, 16 αβί. ίηοοϋ χριστού αάά ΜΝ, αάά.

I. Χρ. οη ΒΕ: άεΙ? \\ 107, 11 έγκατέλιπας || 108, 13 έγκατέλιπάς \\

112, 7 κ. 8] κα&ώς || 112, 12 ϋΕ αάά. : άεΙΊ ε[ 9 || 113, Π ΒΡΩ αάά.

: λτ αποχτέννειΊ </ 3; 101, 15 || 115, 14 άπελεύα^ \\ 115, 7 (β) βάά.: ι·εοίε??

ε{ 76, 8 || 115, 9 ίηίβΓ Ω βΐ άκολουϋ-ήσασίν αάά. \\ || 116, 6 σψααι || 116, 9

οί Μ8ίίη 2, 10 Ι 119, 13 ηίά αάά.: αη ίοε ρ'εριμμένοςΫ \\ 119, 25 ρο8ί 21

αάά. εί 120, 1 II 120, 7 Έ&ν || 120, 11 οί Μ&«η 8, 20 || 120, 7 .αν ταϋτα??

ε( 10 || 120, 14 $Ιαηοη αάά. : αοΓ σον — οΰ γαρ οΐδασιν — ? || 120, 14

φΜοει αάά. ηεΐ εφ&ασεν || 120, 15 ροδί 10 αάά. (6/ Ιο 161, 28??) || 121, 16

εί 18 άπό? αάά. εί 17 || 122, 29 οί Ιο 4, 39 || 123, 23 ετι?? \\ 124, 18

(ηοη 17) οί 1^'νιο 1, 37 || 124, 10 φορών V: νεεΙεΊ $ογ φοροΰντος?? \\

125, 13 αντά, λαβών || 125, 15 οί 8θΙ 3, 6(?) || 125, 20 (ηοη 18) εΐσελ9εν

Β || 126, 22 αεί- ψνχες χίλιες?? ε/~ ϊηάεχ (άεείίηαϋο) || 127, 4 ν (ηοη ν) ||

130, 16 $ο· των μακρό»εν?? || 130, 22 $ετ αποκρίνεται"!! \ 132, 22 ιδού]

χει- ηδη? || 134, 15 οί ρ88ΐηα 145 (146), 6 || 136, 28 ούτοι \\ 137, 23 ήν

138, 19 τ&ς τεαααράκοντα \\ 139, 33 χει- ίποίει ? || 140, .9 ΟΜ αάά. : εί

142, 1; 3 || 141, 15 φΐοηιοιίο || 141, / (Ιίβί] άίβ ] 142, 2 &ί ιΛί] ί<;/·

8άιι1)ί?? || 142, 7 χει- ψια άϊβ?? || 142, 16 $ε>· προχωροϋμενΊ || 143, 26
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διασώσω || 146, 8 ΓΡ8 αάά. (ίοΐ'ί τεείε) || 149, 28 $ογ άπώλοντο? || 151 £

αοία Ιο ίΐ/ήαοε || α άοηηίίίο Ιο αττηεηίαεε || 153, 26 αάά. ε[ Ρ/ι 6, 9 || 154,

20 ηετητη αάά. ; </ ί55, 7 || 155, 29 (ηοη 30) ?? || 155, 24 εετ στέρνου ? \\

156, 3 οί αοί 10, 42 || 156, 7 οί Μαίίη 16, 16 || 156, 29 (ηοη 28) εον αύτον?

159, 22 /9ουλεί I] 161, 9 ροδί ί5 αάά.; ί97, 9 || 162, 1 όφελος || 162, 32 άπο-

χέχλειχας || 162, 2 αηίθ Κλεοπάτραν αάά. αετ \\ 162, 4 νΐ 5; 2)1 || 162, 23

ο/)<!»!β αάά.: βη λ;γ όλοψύχωα? || 163, 7 οί αοί 3, 20 || 164, 8 τον || 164, 4

αΖί έπί?? || 164, 14 ιογ έπεχάλεσε?? ο{ 202, 19; 208, 7 || 165, 9 τά \\

165, 17 - 167, 7 Γβοο§ηο\ιϋ Αάοΐίηβ Ηϊΐ£βηίβ1ά (Ζβϊίβοη. ί. τνίδββηβοη. Τηβοΐ.

ΧΜΙ (1899) ρ. 625 II 165, 21 λνχομίδη Κ αάά.: οί 166, 8 || 166, 2 δ &.]

ίβλ· οη θεός ? || <5?? || 166, ί5 (ηοη *5-ί7) Ο; || 167, 3 με/|ε<ς || 167, 3

μεΐξις? || 168, 24 μαραίνεται || 168, 23 οί ΜαΜη 6, 19 || 169, 10 οίΜαίίη 11, 8 ||

169, 23 ροίί νόσους /ιαιιά ραχιοα ίηΙετεϊάίΒίε ρυ,Ιαί Τ/ι Ζα/ιη Νεηε Μτο/ιί

Ζεΐίχο/ι Χ {1899) ρ 197 || 170, 2 ουν || 172, 29 οί άβυί 4, 35 || 173, 14

ο£ ΗβΙ) 5, 12(?) || 173, 1 ροδΐ?? αάά. άπολισ»όντες? ? || 174, 35 αάά,

: οί 183, 5 || 175, 34 ώ \\ 176, 16 αη ίετ αποστήση"! || 179, 15 άδιόχλητοι

αάά. εί 206, 1 || 180, ί5 Κ αάά. αρίίνε || 183, 13 οί Τίιη 2, 2, 6 || 183, 18

οί Τϊπι 2, 2, 5 || 186, ϋ αάά.: ε( 203, 12 || 187, 25 ΛΛί 99, ϋ ΡΑ 121,

23 || 190, 17 οί Ιαο 2, 19 || 191 ηΐ£. άβΐ. 235 Ζ || 191, 12 οί Β,οπι 12, 17

Τηθ83 1, 5, 15 Ρβί 1, 3, 9 || 191, 27 έμφαν'ιαας Ζα/ιη Νεηε Μτε/ιί Ζείίβε/ι

Χ (1899) ρ 201 || 193, 23 - 203, 7 Γβοοκηοηϋ Αάοΐίυβ Ηίΐκβηίβΐά Ζοίίδοη,

ϊ. νίΒββηβοη. Τηβοΐ. ΧΙ/ΙΠ (1900) ρ. 6 || 193, 27 βαρέως? αάά. (οί Ρ/ι 50, 14

Ρ?) || 194, 7 αυτών V Ζαίιη Νεηε Μτο/ιί Ζεϊίεείι Χ (1899) ρ 200 || 194, 22

ρο8ί ϊίεηι Ιαιηβί αάά.: αη δεν δασύν?\\ 196, 23 ΦαριααΙων || 196, 2 οί Ιαο

1, 13 || 196, 1 $ετ 'έβαλες??? ο{ ευ, Ματε 14, 65 \\ 196, 1 - 2 (ηοη 2) εί

τον] || 196, 24 2' βάά.: ««γμμ? || 197, / $ετ δ' εαυτοϋ??? ε/' 153, 4; 22;

172, 13; αϊ || 197, 21 (ηοη 20) σοι] σε ΐΐ || 198 ηι^. 14 αάά. I || 200, 12

βία??? βία?? || 201, 13 εει- 'έπα»ον? || 201, 25 ί«· || 203, 12 πα-

ρέαχετο Κ ε( 186, 11 || 205, 6 άναπ.] || 206, 7 Ό || 206, 8 διάπνευστόν Κ

(τεε(ε??) || 207, 7 ευχαρίστησεν || 207, 8 ^ ρπ'«ί1 || 211, ί·3 V &άά.

(ε( 213, 11) || 212, 7 με/ξεως || 213, 12 ο£ Κοιη 2, 6 (?) || 213, 9 - 10 παρ-

δενίαν &Αά. (ε{ Ρ/ι 82, 5 εί 10) || 213, 11 ροδί ο αάά..· ί/" 2ί/, ^5 || 214,

14 (ν)ϋ(Β)\ αάά.: τεείε? \\ 219, 2 ^νώσ^ || 219, 15 "Ηρώδης \\ 219, 9 - Λ

ώ || γ220, 8 α. τω] || 220, 16 χαϊ ρριιι] \\ 225, 7 ζωντί ζί* || 225, 8

Β,ηίβ κπαντα άβΐ. || || 227, 14 - 15 οοηίϊ^βΓ&ί <άβ> (?) οχογθ 6ΐη8 βί άβ ήΐίο

βίιΐδ <βί> άβ || 229, 3 στρατιώτας || 229, 9 οπως |) 231, 27 <ίαηο> Γβιΐ6Γ8ί ?

εΐ 232, 27 || 232, 17 βασιλέως, και || 233, 2 πληγήσ% \\ 233, 3 εσ% \\ 235, 17

β£0 || 236, 11 εει* άνέλ%??? ε/" 232, 8 || 238, 6 παραλογή \\ 238, 1 Εκίά.

.· 6/ 233, 2; /.3; ί4 || 240, 1 μτ το?? || 245, ί/ β,άά. </ Ρ || 246, 24 οΐ

ρδ&ΐηι 113, 12 (115, 4); 134 (135), 15 || 249, 7 άπόστ.] || 249, 8 ροβί «V)/-

σταοΰαι αάά. ααα\\ 250, 2 Ό αάά. (Ε) || 252, 25 βΐί&ιηΐ ίίί- βηίιη? || 254, 1

οί ρβαίπι 11 (12), 6 || 255, 17 οί Μ&Μη 2, 10 || 256, 18 οί άβαί 4, 35 |!

256, 7 ροδί ίει· &άά. ομολογήσεως??? || 2Ε8, 6 βί 7 βί 8 κληθ-ήσχ

258, 10 οί Ιλο 10, 20 || 260, 30 <&ηηο> ίβΓΪίο? || 261, 11 γορπιαίον

ιιοΐ. II 2

2, 33 &άά. </· 18 ? || 5, 23 ^οι^αν || 5, 6 οί Ιο 14, 8(?) | 5, 9 οί Οβ.1

1, 7 || 5, 24 (ηοη 34) «τ άχουτισ&εν?? \\ 6, 9 ηίάείχιτ (βήίκί β,νί 3ί, 23

Ιο 153, 26) || 8, 7 οί Οογ 2, 3, 15 || 8, 23 οί Μαίίη 28, 13 || 9, 14 οί Οογ 1,

2, 4 || 9, 24 οί άοΙ 5, 39 || 9, 26 αάά. ε{ 2, 18; (337); 14, 2 \\ 10, 8 &ά<3.

: τεείε ? ? \\ 12, 1 οί Ιο 12, 28; 29 || 12, 13 Τ/ι 287, 15 || 13, 4 Χ άΜ.: ε/ 12,

18 || 13, 11 Χ αάά.: οί 5, 8 || 15, 3 ¥Χ αΛά.: τεεΙεΊ || 15, 7 Χ αάά..· ε{
24, 5 || 16, 24 Ά/αίαν \\ 16, 29 ί«· αυτω? \\ 19, 1 τας || 20. 16 ί »■ αάά. 7/2

ρ 37 || 21, 29 ό || 22, 25 λυπεΐααι || 22, 25 άβΐ. ΐίΐ· λυττεΓσκί ? || 31, 10 αηίβ

//ου αάά. σου] || 31, 23 άβΐ. τεείε ιιί ηίάεΐητ || 31, 23 Γ αάά.: εί 6, 9 \
32 πι^. 235 Β || 33, 1 'Ώ || 34, 2ί7 αάά.: <■/" ί7 | 35, 14 νμας || 36, 2ί

τοΰς || 37, 1 οσον || 37, 34 Έν τώ \\ 38, 1 δια βί αγέλης || 38, 7 αιτώ

38, 7 ί,/48, ί·3 (ηοη 25) || 39, 3 αάά.: αη ιοτ 'όμοιαΐ ε£ Ιο 169, 6 \\ 40, 9 ό άίΐ

χογ ώς? άεί? ε[ ΜΙ 236, 1 || 41, 2 ιε' (Λ)5 || 50, 1 ην || 50, 26 τόν || 52, 11
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αάά. ; 11, 24 || 56, 1 ώ || 57, 1 ιδού || 58, 1 ημάς || 60, 1 ουκ || 60, 8 λόγους \\

61, 1 βί 10 μείξαντες || 61, 2 (7 βί αάά. π*β? || 63, /δ ί<;;· ||

70, 5 φωτός, || 70, 10 ΚαΙ \\ 70, 14 διαβ. ΰΟΓΓνρΙ ΗΪά: 4 4 || 71 τη%.

δορπι 15 αάά. 14* || 74, / $ογ έμπορίαν? || 76, 29 «V || 77, 3 8ϋΤ αυξήσει ?

4 13 1| 78, 7 8,(1(3. ; 79, 1 || 79, 1 (οηι 8) αάά.: 4 78, 7 || 81, 25 τξ \\

82, 10 παρ».] 4 Ιο 213, 9-10 || 85, 16 αν || 85, 2 ^Γν ί βιι

ΜαίίΗ 24, 24 || 88, 12 τα || 88, 18 οτι βί τό || 89, 17 ευλογημένοι, άνε-

πάψ || 90, 14 βί 24 κλίμα || 90, 14 ί<τ άπηλ»εν?? || 94, 26 πραχ&έν-

των?? αάά. πράξεων!"! || 99 Ω = ΚΟΚυΥ (ηοη ΚΟΚυΥΥ) || 100, 4

ί/ι/Λ'βί || 104, 4 άίοάττολίν 7. 0 || 106, 9 οί Ιο 4, 34 || 108, / ΒιιτΜι \\
109, 1 ιΗ || 111, 13 αναλύσει || 111, 13 ίο- άναλύσυ! οί \ || 115, 5 ος]

ό 8¥: $ογ οΙ? || 120, / βί 2 8 αάά. ( || 120, 8 αάά.: $ογ έξου&ένηοα!!

4 200, 28 || 122, 10 άβΐ. [ || 123, 5 - 6 ροδί πρ. αάά. (ο« αΐί τό) || 123, ίΟ

ρθ8ί Ρ οηι 8 αάά. οοηαπι ( || ροβί ήχούσ&η 8 αάά. ( || 123, 15 (ηοη 13)
ί(Τ ωχει! || 124, 1 άβΐ. πόλ.] Γβ§ηο {■; β/- 5 || 124, / έν τ. ».] ίη υιΐιβιη

(.· οϊ 5; 15 || 124, 5 ροβί <ίέ 5 αάά. ( || 124, 5 άβΐ. γ. π. Γβ§ηυπι (: 4 1 \\

124, 5 ιιΛθβ (: β/" / || 128, 5 Λα»τα || 128, 6 τά || 128, 15 οί Μαίίη

22, 21 || 132, 1 αντοϋ \\ 132, 3 ροδί αάά. 4 742, || 134, 2 Γάί |

137, 7 Α. 8 8,3(1.: Λ;Ζ? || 138, 1 Μ: τεοΐβ! 4 Γ \\ 140, 15 αάά. 217, 5; ||

141, 6 σά || 141, 16 όντων || 141, ί·3 άναπ.] 6/ ΝοεΙάβ&β αρ Σίρίϊυηι II 2

ρ 424 || 142, 1 «ντ»· || 142, 13 ^>ξατο || 142, 1 Ρ αάά.: εί 147, 16 || 143,

13-14 4 269, 10 [Η 251, 10) (ηοη ο 155) Ι| 146, 9 άπέρχχ \\ 147, 17 ούδ'ε \\

147, 10 4 18*> 13 (ηοη ° 66) || 147, /(? ΡϋΥ αάά. : 4 142, 1 \\ 147, 17

Ρ αάά.: 4 174, 14 || 149, 8 ο || 149, 14 Ήρώδην || 149, 4 οί §θη 3, 1 - 5 [|

149, 6 οί §βη 4, 5 - 8 || 149, 7 οί £βη 3, 18 || 149, 8 οϊ £βη 6, 2 || 149, 11

οί βχοά 7, 3; 9, 35 || 149, 12 οϊ βχοά 1, 16; 22; 13; 14 || 149,13 οί βχοά

32, 4 || 149, 14; 15 οί ίηο 23, 11; Μα«η 26, 57; 59 || 149, 16 οί Μ&γο 14,

10; 11 || 149, 19 οί Ρβί 1, 3, 19 || 149, 20 οί αροο 16, 12 ? 13, 7? || 150, 4

Ρ αάά.: 184, 16; 204, 9 || 150, 22 (<;/ 244, 15 Αη 59, 16) || 152, 16

οψει || 153, 9 οί ίο 1, 1, 6; 8; 9; 10 || 153, 18 οϊ Β,οηι 13, 13 ί,ηο 21, 34

154, 9 πεί&εται, "να || 154, 10 έπιδάεται, Ίνα || 154, 8 οί ρβ&ίπι 39 (40), 7 [|

156, 3 αάά. ; 175, 5 αϊ || 156, 7 &άά. ; αοΐα αρ 3, 17; 17, 301 1| 157, 3 της

<οής>? <μάντ<αν>Ί 4 114, 16 \\ 157, 13 δόλον {I »ολόν?) Ρ \\ 157, 17 ίη-

οηρβ,ί ( βάά. (ό( (/αι 1,2) || 157, 17 χαΐ άβίβΐ Ε νοη ΟούίΰΙιπβΙζ οοηί

166, 13 || 159, 16 όί Ιλο 18, 19 ? || 160, 3 ίΗ>ιαβη(Ια?? &άά. (ρί 7) || 160, 7

(ίΰί?? αάά. 4 3 || 161, 1 ονν || 162, 13 δέΏ || 162 πι8. 186 || 165, 1

γαρ \\ 167, 9 τέχνον, χαΐ || 168, 3 οί 0ογ 1, 6, 9 )| 169, 6 μοι, "να || 171, 11

συναφ&ή Ρ &άά. {4 251, 18) || 173, 1 δια || 173, 16 είπεν \\ 173, 11 β,άά.

4 178, 21 || 174, 14 β,άά. 147, 17; || 177. 7 από || 178, 19 αάά. 223. 15,

βί, 253, 9; || 178, 21 αάά. 173, 11; \\ 179, 6 αάά. Ιο 212, 5 || 180, 16 δντι-

χρνς || 180, 6 ροδί 179, 17; αάά. 244, 11; 225, 3 || 181, 1 αυνόντων \\

182, 1 προς || 183, 10- 11 σάρχα || 183, 10 ονσης 264, 15 (ηοη ο 156) |)

183, 16 έλεήμων Ρ αάά.: ΤβοΙβΊ |) 184, 16 δούλους αάά. [4 150, 4) || 185, 1

(ηοη 2) οί Μ&ίίη 7, 15 (ηοη 19) || 188, 7 άντάλαγμα Ρ \\ 188, 13 β,άά. .· αη

άπαιτ%?? \\ 190 , 20 δέξ.] &οοϊρί8,πι ( || 191, 20 τοϋ || 192, 2-4 έξ. χ.

ο?η (: 4 1*9> 18 \\ 2 έξέλ&ατε V || 3 χ. απ. οηι V || 196, 12 έξαλεϊπτα ||

196, 12 ίξαλείπτης \\ 197, 4 άπελ&ών \\ 197, 14 οραμα? αάά. &έαμα? ||

198, 16-17 κελεύσει παραφερόμενοι || 198, 21 ωαπερ || 199, 25 ίπιμι-

μνήαχεσ&αι \\ 203, 2 <τήν> σφ.? 4 231, 16 || 204, 14 αάά.: 4 Ι*8* 12 \\

205, 18 κατ1 \\ 207, 2 ούτε \\ 208, 5-6 (ηοη 8) τ. ζ. || 209, 11 αύτήν \\

209, 17 ούτε \\ 212, 10 ειπών ήρξατο || 212, 12 παντός || 212, 4 - 5 αύτης

αάά. (4 204, 9) || 212, 5 άβΐ. κοιτ.] αύτής αάά Ρ: 4 204, 9 || 213, 6 αν]

213, 23 ένν.] ίοπιρβή δΐιιτβχίί ί || 214, 6' αάά. 197, 18; || 216, 3 4 Μι

248, 15 Ια-ηά 343, 14 || 216, 6 ροβΐ 229, 16 αάά. ; I 235, 3 || 217, 15 παριοϋ-

αιν? αάά.? προαιονσινΊ || 218, 1 ην || 219 αηίβ 11 πρ. με] αάά. ϋ \\ 220, 6

εφηαάν \\ 220, 7 ροδί 4 17 αΛά· ! 186> 5 II 221- 1 ^6 II 222, 13 τον || 223, 5

μεγάλην \\ 224 ροβί 22 γενήσεσ&αι ν$βηβτ πιιιίαίο ιαβΓβα αάά. ΡΙΙ (4 219,

11) || 226, 13 ουνη&ως || 226, 19 α. έμ.] έμ. άγαγεϊν Ρ \\ 227, 21 \ αάά.

: ά(1?? | 227, 22 αάά. 123, 3; || 228, 15 λά9ρα || 229, 13 τήν || 229,

20 χριστός || 229, 24 δέξωμαι? ([) || 233, 23 ψιλανδρίαν V: ν,βΐΜίΙ

236, 2 σε || 236, 3 πάσιν || 240, 6 "Αρτος ?? || 244, 1 τά βί πληροϋσιν \\
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244, 11 αάά.: €/ 180, 6 \\ 244, 15 30Τ έλαβες ? (().- </ 150, 22 || 245, 1

άπ%εισαν || 246, 12 καΐ || 247, 15 «τ Βελτίοη έστΙν?7 || 248, 1 ο || 248,

17-18 ό- γ.} || 251, 16 πεϊναν || 251, 16 (\) 3,(1(1. ? | 251, 18 φ 171, 11;

14 || 251, /.V ό - «§.] || 251, 18 'όαον Ρ (άβΐ. 2) || 252, 19 άπό ά«177 ϋ( 20;

256, 7 ροηβ ροβί άποχαλυφΰείς αάά Ρ II 253, 1 μή || 253, 10 ανυπόδητος 18 I]

256, 1 μή || 257 ' 10- 11 αάά. ο{ ΒιιγΜΙΙ 1 ο[ ί/ιβοί Βΐηάίβί II (1901) ρ 94 \

257, 18 α. β.] ίστϊν Σ: κι· άντιβοά?7 || 258, 4 ιατ εχοι?? || 259, 8 άνε-

στράφην Ό έγώ κήρυγμα αάά Ρ || 260, 1 ήκροάααντο 7: $οτ ήχροάσατοΊ

{απ «χ αν βΙ$οαίπίβτίο) ||£ 262, 2 αάά. ; 233, 6 || 263, 7 πρ. - Ο.] προελ-

&όντες δε τό ήμισυ της όδον οΐϊτη [ιιη$β ηίά ((η») || 263, 8 συνέτυχεν V

<αντώ">?? II 263, 10 χαΐ λ. μνηαάρα Ρ || 263, 16 4 278, 20 || 265, 9 απο

σταλείς |1 265, 12 οί Μϋ,ίίΙι 4, 2 || 268,^11 οΓ Ρβί 1, 5, 4 || 271, 3 - 4 ίΰτ

άγα&οϊς , Θαρρών δε τω ε. κτήματι οτι ε*, άνενδεές ? \\ 272, 5 είσδύνων

V: Γίΰ(β? || 273, 1 </ 289, 21 || 273, 3 άπόλη Α: .«τ άπολεϊ?? \\ 273, 13

άπολεϊ?? || 274, 16 ε{ 261, 16 βί Βηη/ίνιαινι || 275, 2 τον || 276, 1 προς

276, 3 μου αάά. φησιν || 278, 1 αυτοϊς 11(7)7 || 279, 2 άπόχρνίΐΙΙΙΙΙν Α ||

282, 3 ροβί (χαΐ Κ) αάά. τελ. ροδί έν έμοί αάά. τελείωαιν || 284, βϊ-

φαίρα Ρ σιφόραν Ρ8 σίφορον ΣΖ \\ 285, 10 ίο/' πρόο&εσιν? βί Σ βί 276,

18 || 287, 2 μή || 303 αοί 3, 20 7ο 163, 7 || 306 Μ&ίΛ 11, 8 Ιο 169, 10 |,

307 Κοπι 12, 17 Ιο 191, 12 )| 310 άχροασία Τ/ι 165, 4 || 311 αλας αάά.

Τ/ι 146, 2 || 311 άμψιάζω αάά. Τ/ι 194, 16 || 313 άν^λίκίόω ΑΜ 98, 12

(άναληχιω&ήναι ϋ) || 323 <?*εΐ ϋ,άά. 233, 9 οί 19 || 331 Ίησονς αάά.

Ρ/ι 11, 12 || 332 "να αάά. Ιο 153, 14 || 333 Ίουζάνης αάά. οΐ Ούαζάνης \\

334 κα&υποβάλλω Τ/ι 185, 6 || 340 μή αάά. Τ/ι 123, 4 οί 4 || 340 μιερεΰς

58, 27 (ηοη 57, 7) μιερέων ΰΕ || 344 ολθ£ || 359 αηαΰοΐιιί/ιοη αάά. Ρ/ι

98, 5 1| 360 7ΐοηιϊ)ΐαΗηιΐ5 αοίοίηίια αάά. Ρ/ι 36, 27 ΓΑ 160, 4 || 366 ^Γβί-

ίβη$ ροδί ^«πε'οιτα 7% 163, 1-2 αάά. (φ έπαίσατο ΑΜ 84, 5 Ώ7) '·\
366 /■ιιΐιιηιηι αάά. χα&ελίϊς ΑΜ 101, 9 άνελεϊς ΜΙ 232, 8; 236, 11 || 371

βΙΗρείε οοίβαϊ αάά. Τ/ι 148, 12 (αντόν) βί 204, 14 (αυτήν)

Μοηίβ Ρβ88υ1&ηο πιβηβε Αυ&ιΐΒίο ΜΟΜΠ
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Δοί» ΑηάΓβαβ βί. Μβ,ίΙΙιί&Θ (Π 1 ρ. 65)

ΜβΓφπιιπι ΑηάΓβββ ρι·ίιΐ8 (Π 1 ρ. 46)

αηΐε Ίηβάίητη

Μβτίγπιιιη Αηάτβαβ αΐίβπιπι (II 1 ρ. 58)

Ρ&δβϊοηβπι ΑηθΓβ&β Ι&Ιΐηίίπι (II 1 ρ. 1)

Ρ&88ΐοηβιη ΑηάΓβ&β £Γ8,ββίΐιη ρΓΪΟΓβπι (II 1 ρ. 1)

β,ροο&ίγρβίη Ιοαηηϊβ

Ρ888ΐοηβπι ΑηάΓ6&β £Γ»β08.ιη αΙίβΓ&πι (II 1 ρ. 1)

ββοβηβίοηβηι Ιββ&ί&β

Αοίβ, ΒυτηίΛαβ (II 2 ρ. 292)

Ρ&ϋβίοηβιη ΒΗΐΊηοΙοπι&θϊ (II 1 ρ. 128)

εαρηΐ αβί εαρϋε τλθΙ ειιηι

εείετα
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ώώίίαί ιιβΐ άυ,Μίαηί

Εθθ1β818.8(,&0 ΙΛπίΠΙ

εχίτετηο

εάϊάϊί αβί εάϊάεηιηί
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ί/^εείνιη υβΐ εβεεία

θρϊδίυίαπι

βρίδίηίειιη 9.(1 Ερ1ιβ3Ϊ08

Ερίρηαηίί ιηοη&οΐιί βάίί,β. βί ίηβάϋα ο,μτά Α. ϋΓβδδβΙ, Ρ&τί-

δϋδ β4 Ιιίρ5ΐ3θ 1843

βι·α$Ηΐη υβΐ βταια

βιιαηςβίχητη

βΐίαηηΐί ηβΐ βυ,αηηειυ,ηί

ΙΛπαπι εχοάϊ

εχίτβτηο

(βτηίηϊηϊ §βηβΐϊ$

(βτε εχίτετηο

Γβπιίηίηηηι

τ"οτΙα$3ε

ίυΐιιηιιη

βρίβΐιιίαπι Εΐά (τ&Ι&ί&δ

£βηβϋαιιπι

§βηβ8β03 Ιίϋηιπι

βρίδίιιίαπι && ΗββΓ&βοδ

Ιιοε Ιοεο

ηοηιοεοίβίβηίοη

Ηο8βββ ΠΙίΓυπ)

ίηειιηΐε

Ιαοοίίϊ 6ρΪ8ίιι1&ιη

ίά €31

ΙβΓβτηί&β ΙΛηιιη

ίιηρβΓαίίπιιιη

ίηάίοαίίυιιπι

ίη£ηίίίιινιιη

ΐη3ίηιτηεηΙϊ

Ιυαηηί3 ιιθΙ Αοίβ. Ιο&ηηίβ (II 1 ρ. 151)

Ιοϊηηίδ βηαη^βΐίηηι βΐ βρίδίυΐ&β

Ιβαεηάν,τη

ΙΛπιπι Ι&ίίηιιηι

ΑοΙα ΑηάΓβειβ οιιπι Ιααάαϋοηβ οοηίβχία βάίίβ. ίη Αηβ,ΐβοίίδ

Βοΐίαιιάί&ηίδ XIII (1894) βΐ ίη δαρρίβπιβηΐο οοάϊοίβ βρο-

ΟΓ^ρΙιί II ΡαΐΜβϋβ 1895

Β. Α. Ιιίρδϋ 1ίΙ)Γΐιιιι ϋίβ ειροΙίΓγρηθη Αροβΐβΐ^βδοηίοηίβη

υηά Αροδίβΐΐθ^βηάβη, ΒΓ8,ιιη8θ1ΐλνβί§' 1883

1ίίί6Γ3ΐη υβΐ ΙΗΙβΓίΐδ

Ιοεο 5ί^ηίβεαίο

βιι&η^βΐίυιη Βιιοαβ

τηαηιι

τηεάίο

τηααειιΐίηί </εηε)Ί3

Μαΐαοηί&β Ιίβπιπι

βο&η^βΐίαπι Μ8.Γ0Ϊ

ηιατίφ-ίητη

Μ&ΓΪ5ΓΓΪαπι ΑηάΓβαβ ρηυδ (II 1 ρ. 46)

ΜαιΊ^πιιιη ΑηάΓβ&β βΙίΘπιπι (II 1 ρ. 58)

τηαεεηΐίηϊ (/εηετίΒ

βιιβ,η^βΐίιιιη Μαίίη&βί

πιαΓ^ίηβιη

ΜαΓί^ηαπι Μαίίη&βί (Π 1 ρ. 217)

ηβαΐη φεπετΊΒ

(ΝαΐΓ&ίίοηβιη βίυβ) ΜαΓίγΓίνιπι ΑηάΓββ,β βάίΐηηι ίη Αηβ,Ι.

ΒοΙΙ. XIII (1894) βί ίη 'δηρρί. οοά. β,ρ. II Ρβπ8π8 1895

Αηοηγωί Ρηίΐαΐβΐηί Εα3βΙ>Ϊ3.ηϊ ίη ιιίΐαβ ηιΪΓβοηΙα ρ&8-

8ίοηβ8ς[ΐιβ Αροδίοίοπιω ΚηαρδοάΪΒ,β (Οοΐοηί&β) 8,. ΜΏΧΧΧΙ

ηοππη&ϋιιηπι

1ίΙ)Γυηι ηιιπιβΓοηιιη
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δί^υίίίο&ί, ρΓΒ,θΙθΓΐηίββαπι

ρ&^ίη&πι

ρ£188Ϊ0ηβΠ1

ρ9,88ίοηβπι Αηάΐ'βίΐε (II 1 ρ. 1)

ρ»88ίοηβκι ΑηάΓβΛβ εΙΙθγ&πι βιΐίίαιη ίιι Αιιαί. ΒοΙΙ. XIII

(1894) βί ϊη 8αρρ1. βοά. αρ. II Ρβ,πβϋβ 1895

Ααία Ρβίι-ί βί ΑηιΙι·β£ΐο (II 1 ρ. 117)

βρϊβΐηΐββ ΡβίΓΐ

Ειοία Ρηίϋρρί (II 2 ρ. 1)

ρΙυΓαΙθΠΐ ηιπηβπιπι

ροιιβηάητη υβΐ ροηβηάα

ρΓ&βίΕίίοηβπι ΐϊΐβ&ιη (II 1 βί II 2)

ρηηιιιηι

ρΓοαβΛία δ&ίοπιοηίβ

ρβ&ίπιοπιπι 1ίβι·απι

φιοά β$ί

<ΐηαβ ιβφινηΐνι·

Γ&8Ι1Γ8,ΙΠ

ΓβΙΐφιί αβί τβΐίφια

τβρβίϋυηι υβΐ ταρβίϋα

ορίβίαΐβ,τη &ά Βοπιαποβ

ςαββιιΐί

ίΰηΰαι ιιθΙ Βΰτ&βηάντη υβΐ ίεηρίητη \χβ\ ίοΊρία

8ΐη§;αΐ8,Γ6Πΐ χηιπιθπιπι

Ιϊοπιιη Ιββα δίΓίίοΙι

5ΐιΙ> χιβτύο

$υφτα ιοτϊρίνηι ιιβΐ ίίψια εντΐρίο

$η$ρϊΰαΙιΐΊ·

Ιοιηιιπι

Ασία ΤΗοηι&β (II 2 ρ. 99)

0οη8ΐιπιιη£ΐ1.ίοηβιη Τποπιειθ (II 2 ρ. 269, 10 ; 289)

βρϊβίυ1&8 &ά Τηβββαΐοηίοθηβββ

ΊΊιβ$!αΙοηϊΰβη$ί5

Ιίβπιπι ΐΙΐΓβηΟΓίιιη

βρίβίυΐαδ »ά ΤίκιοΙΙιβυιη
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εαάβπι ιιβιΐΐΒ, 8υρΓα ροβίΐβ, δίηί

κ 1θ£ΐ ηοη ρθ88β

καΐ βάϊοϊθηαιιπι ιιίάβή

&1ϊ(}ΐιίά ϊηΐβΓΟΪάίβδθ ιιίάβΓΐ

χαϊ Α βί οαπι Ιθιιϊ ιι&πβί&ίο Β

κα\ νιη& οιιπι αΐϋβ ιιβιΉδ βιιί οιιπι

βΐίηιι» νΐϋΓΪβί&Ιβ οηι Α

αοϋβ β^παοϊδ οοηδίΊηβ,π και δ., ϊη

Ρ 1β{*ί δ. δε

μετ' αντον τον Ώ μετ αντον Κ

ηνχ. άνδ. ΜΝ ηνχ. δ άνδ. ΟΕ

Φ οιιπι βίη^ιιίοπιηι 1ίβι·οι·ιιπι Ιβυί

ιι&ιίβΐθ,ίθ



ΡΗΑΚΚΑΤΙΟ

δΐ'^ηίβο»^ βχ 3.1 ίο ΙϊΙϊγο β,άίεοΐϊ

„ (ΙιΛίιιιη νιϊάοΓΪ

„ ΐϊΐ8£Ϊ8 άιιβίυπι υίάβη

„ υίχ 0Γβ(ϋ1)ί1β ιιίάβπ

„ οοιηπιβηάίΐίίοπβιη, 8β(1 ρίβηπηφίβ

ιιβίιΐδΐίοπιπι βί. τηβΗοπιπι (\αΆ0

ί&τηβη ηοτι ήηί ϊη ίρβαπι Ιίβπιιη γο-

οίρΐβηάίΐ

„ υβΓδίιηι 16 βίαβάβη ρ&^ίηββ Οίτη

β,άηοΐβ,ίίοηο

„ ιιβΓΒαπι 2 ρει^ίη&θ 20 βία8(1βηι ιαο-

Ιαπιϊηίδ οιιπι Εκίηοΐβ,ϋοηβ

„ υβΓδϋΐη 15 ρα^ίη&β 20

„ Ε(3ηοΐ3.1α αά υεΓδίπη 15 ρΒ^ϊηαο 20



Πράξεις τον ϊιγίον χαι πανενφήμον όποβτόλον Φιλίππον 205Βαίί«Όΐ

ότε έξερχόμενος άπό τής Γαλιλαίας ήγειρε τον νεχρόν.

1 Εξελθόντος Φιλίππον τον ώποατόλου άπό της Γαλι-

λαίας χήρα τις έξεκόμιζε μονογενή τέχνον ο δ'έ απόστολος

σφόδρα 'έπα&εν τή ψνχή &εωρήσας τήν ά&λίαν γραΐδα όντως 5

τάς τρίχας διαρρήξασαν καϊ τό πρόσωπον αντής άφανίσασαν.

εϊπεν δέ προς αντήν Ό απόστολος- Ποίοι αίτια ούτος ετε).εν-'

τησεν; "Η δέ εφη' Συγχώρησόν μοι, παρακαλώ σε, και μή με

ερώτα· τά γαρ σπλάγχνα μον διερράγη, και ή φωνή μον

άπόλωλεν, και ον δύναμαί σοι διηγήσασ&αι' 'έασόν μεκόπτεσ&αι 10

τοντον τον άνώννμον κοπετόν, 'ότι ένός νιον εατερή&ην, μηδέν

τονς &εονς άδικήσασα, οϊς καιΨ ήμέραν 'έ&νον τω μεν "Αρει

ϋ-νσίας ούκ ολίγας " τω δε Άπόλλωνι τοσαϋτα ανάλωσα, τω

δέ Ερμή σχεδόν τήν έμήν ιρνχην κατέρριψα, τή Άρτέμιδι

μόσχονς &ύονσα, τω Αιί στεφάνονς ϊκόμισα, τή Ά&ηνίϊ τρά- 15

γους εις όλοκαντώματα άνήνεγκα' και άπαξ απλώς όσοι τέ

εϊσι \}εοί πάσι δώρα απεκόμισα, ώστε και αντω τώ'Ηλίφ καϊ

Β ΒοάΙβί Βατοοο 180 3 XII Κ ΡωΪ5 ρτ 1454 3 Χ

0 ΡβίΓούΗΓρ Οαβα 94 β XII 8 - 1219 $ XI

V 8ϊηαίί 526 $ Χ Τ — 1468 8 XI

Ε Ε$οοήαΙ Υ II 9 ε XI ϋ ΥαΙΙίεΜ Β 35 $ XI

ΐ — Υ 116 3 XII V ναΐϊϋ 3γ 824 8 XI

Μ νβηΰί Ματο 349 3 XII IV ΠηΛοΙ) Μ$ί (]Τ 5 3 Χ αηΐ XI

Ρ ΡαΗ$ §γ 881 $ Χ Χ ναίϊβ <?γ 866 8 XIII

0 — 1485 8 Χ Υ — 797 3 XI

Γ = α{ΌΕ)ΜΡ0Κ8νΐν

Δ = ΒΌΕΕ

Θ = ΤϋΥ

V 1 ηράξις V πραξις α Βαίί^οΙ: 8ω· Πιρίοόοι?? ο/" αοίιΐ8 XV \\ κ.

παν. άβΐ || 2 ζΠράξις α'> ότε? ο[ αοΙιιΒ II βί <ι ί \ 4 μονογενή] ΰ/~ Η ||

13 &νσ.] ε&ναα αάά ΒαϋβΌΙ \\ 15 ι&νσα ΒαΙίβΌΙ ρτούαΜίίίβτ

1



2 ΑΟΤΑ ΡΗΙΙΛΡΡΙ 1—3

τι. Σελήνη" καϊ ώς νομίζω ότι έπ' έμοϊ κεκοίμηνται, τοσαϋτα

206 β έχέκραξα, καϊ | ούχ εϊσήκουσάν μου. λοιπόν άναγχαζομένη

εύρίσχω αν&ρωπον όστις λέγει μώντις είναι, και είπέν μοι'

Τί αν ϋ·έλεις μήτηρ μαντεύσω σοι; Και αυτός τοίννν όμοιος

5 εύρέ&η των &εών παν γάρ μοι ψευδός έμαντενσατο· ανω

φελείς δέ έγένοντό μοι αί μαντεϊαι, και ο'ι β·εοϊ μάταιοι καϊ

τετνφλωμίνοι. τάχα γάρ χάγώ όμοια είμϊ τούτοις τοις πλά-

νοις· εις μάτην άπώλεσα τά έμά, προσέχουσα ματαίοις είδώ-

λοις. άπώλεσά μου την ψυχήν και συν αυτή τά χρήματα.

10 έπιχατάρατος γάρ ει τις εϊδώλοις λατρεύει ή μαντεύεται.

οϊμοι, τίνα απαιτήσω τά χρίσματα άτινα εις μάτην άπώλεσα,

προσέχουσαι εϊδώλοις καϊ μαντείαις, τους χριστιανούς έξουίτε-

νούσα; άπώλεσα μου τον υ'ιόν, ος μοι καϊ μόνος ύπήρχεν.

2 Ό δέ απόστολος εΙπεν Ουδέν ξένον πέπον&ας ώ μήτερ

15 τοιαύτα πλανη&εΐσα υπό τού έχ&ροΰ τοΰ άπύλλοντος τας

ψυχάς· ούτως γάρ ό διάβολος πλάνα: τους άν&ρώπους, χαϊ

ύστεροϋνται της αιωνίου ζωής. συ δέ χατάστείλον τον χοπετόν,

χαϊ άρτι σου τό τέκνον αναστήσω τη, τοΰ &εοϋ μου δυνάμει

Ιησού Χριστού τοΰ σταυρω&έντος χαϊ άναστάντος χαϊ βασι-

20 λεΰοντος των αιώνων, όστις δέ πιστεύει εις αυτόν λαμβάνει

ζωήν αϊώνιον.

3 Ή δέ γρανς εϊπεν Ει τά λεγόμενα μοι σωτήρια άν-

χΤρωπε καϊ ώς άλη&ώς απόστολε τοΰ &εού, βοή&ησον τω

γήρατί μου τω χακώς γεγηρακότι' ώς δέ ηνξάμην άπο&ανείν

207 Β 2δ ούχ εϊσηκούσΟ-ην τοσαϋτα καχά πα&ούσα, \ τάχα μάλλον

ού συμφέρει μοι γαμεϊν , καϊ μηδέν έσ&ίειν τά εις ύστερον

δονοΰντα τό σώμα, οίνος καϊ κρέα, άλλά μάλ7>ον άρτον χαϊ

ύδωρ, καϊ λύπας χερδαίνειν χαϊ πολλά χακά καϊ πέν&η πικρά.

Ό δέ άπόστολος εΐπεν !Αλη&ώς μήτηρ ταύτα ούχ άπλώς

30 φ&έγγη· τί γαρ σοι δοκει ή άγνεία; ότι αύτη τή άγνείοι ΰ

&εός όμιλει, καϊ φΟόνον 'έχει πολύν παρά τοις άνΟ·ρο>ποις'

μ?) δυνάμενοι γάρ άγνεύσαι η ΰδροποτήσαι σπουδάζουσί τι

καταψεύσασ&αι τού άγνώς διάγοντος · ό&εν χαϊ ό ίϊεός έμα-

1 και άεΐ Βαίί^υΙ || άβΐ ώς? ηαΐ οτι? || $ΰτ νομίζω ώς οτι? {ο(

ΰ, 17?) αη ώς < άλλα) νομίζω οτι? || 4 σύ] σοι V ΒαΙίβΌΙ || μήτερ

ΒαΙϊβΌΙ: </ 14 βί 29 || 12 προσίχονσα ΒαΐίβΌΙ τβΰίβ || 15 άπώλοντος V

άπολλνντος Βαίί^ηΙ: ηοίβ ? ? || 24 γήρα Βαίψυί || 20 μηδέν ίβάηήΐ ΒαΙίβΌΙ \\

40-27 5σν των εις ν. δονονντωνΙΤί || 26 <χάΙ πίνειν καϊ μάλιστα) τά?? \\

-7 δομονντα ΒαΙίβΌΙ \\ οίνον ΒαΙί^υΙ γτοίχώίΙΗβτ [| 29 μήτερ ΒαίψοΙ:

</ 4 || :,° (Μ τξι άγνεία?? €[20, 32 || 88 θ-.] ιστ κύρως?



ΑΟΤΑ ΡΗΙΙΛΡίΊ 3-6 3

κάρισεν τους τοιούτους· είπεν γάρ· Μακάριοι έστε όταν λα-

λήσωβιν οι άνθρωποι καθ' υμών πάν 'ψεΰσμα. χαίρετε ν.αϊ

άγαλλιάσθε, ότι ό μισθός υμών πολύς έν τοις ονρανοις'

δυνήσεσθε δαίμονας έπιστομίζειν έπι της γης μηδεμίαν φρον

τίδα ποιούμενοι, 'έχοντες σωτήρα Ίησοϋν τον σταυρωθέντα. 5

4 Και ταντα είπόντος του αποστόλου έίπεν ή γρανς'

Πιστεύω είς τον Ίησοϋν τον ΰπό σου κηρνττόμενον. Τότε

προσέρχεται ό απόστολος τώ πτώματι και λέγει· ΙΑνάστα

νεανίσκε δυνάμει Ίησοΰ Χρίστου τον ν'ιον του θεοϋ. Και

ευθέως ανέστη ώς έξ ύπνου, και είπεν έμβλέ-ψας προς τον 10

Φίλιππον Πόθεν το φώς τον άνθρωπου τούτου έλθεϊν εις

τον τόπον τούτον και Ιμέ αποθανόντα αναστήσαι τηλικαύτη

σπουδή, έλθεϊν τε αγγελον θεοϋ και άνοϊξαι τά δεσμωτήρια

της κρίσεως, 'ίνθα ήδη έγώ έγκεκλεισμένος έτνγχανον; ειδον

γαρ έχει κριτήρια και κολάσεις ας γλώσσα ) ανθρωπινή ούχ 15 208 Β

ικανή διηγήσασθαι. εϊ τις ονν αδελφοί θελήσειεν έαυτόν

έλεήσαι, πάντων τών κακών έκφενξεται, και πιστεύσει τω

θεώ τω νπό του άνϋ-ρώπον τούτου κηρυττομένω , και μακά

ριος 'έσταΐ' και εϊ τις ομολογήσει τον άγαπητόν Χριστόν

δοξασθήσεται. 20

5 Και ούτως ό' παις άναστάς έκ του θανάτου άμα τγ

Ιδία μητρϊ έξαιρέτως ζπίστευσαν, πολλούς έπιστρέιραντες' και

δια τούτων λαβόντες τό βάπτισμα έδόξαζον τον θεόν και

πάντες ευχαρίστησαν τψ σωτήρι Χριστφ, και τώ άποστόλω

δόντες πάμπολλα έφόδια απηλλάγησαν της πλάνης πιστενσαν- 2δ

τες τώ Χριστώ, ό #έ νεανίσκος ήκολονθησεν τω άποστόλω,

μεγαλυνόμενος έπι τοις θαύμασι τοις δι αυτού καθ' ήμέραν

γινομένοις δοξάζων τον θεόν. \

Πράξις β' ότε εισηλθεν εις την Ελλάδα τών Αθηνών. 95 ■β"**11"

6 (1) Έγένετο δέ οτε εισηλθεν Φίλιππος εις την πάλιν 30

τών ^Αθηνών την καλουμένων Ελλάδα, συνήχθησαν παρ' αντώ

ι Μ&ίΙΛ 5, 11; 12

3 πολλοίς V: οοτγ ΒαΙίβοΙ || 11 (τοντό μοι), τό?? || 16 9ελήσει

ΒαΙί^οΙ || 23 δια τούτων ιηνηιτη: /Ότί αΐίφιίά ίηίβτΰϊάίΐ || 27 πίατει

καί> ίπ17 ε(Π, 32; 34, 10; ί 122 β || 28 γινομένοις] και αάά Βαίψοί

ΡνΧ 29 ποόξις Ρ ¥Χ τον όγίον φιλίππου τον αποστόλου αάά ΡΧ \

{?] τό β" Χ οτη Ρ \\ οτε είσήλ&εν ο/η ¥Χ \\ έλάδα Ρ\\ τ. Ά9-.] την ανω Ρ:

31 || 30 <ϊέ οηι Χεν ίκείναις ταϊς ήμέραις αάά Ρ \\ φίλ. είοήλ&εν Χ φίλ. ηλ&εν

V || 31 ίλάδαν Ρ \\ αυτόν Χ

1*



4 ΑΟΤΑ ΡΗΙΜΡΡΙ 6-8

τριακόσιοι φιλόσοφοι λέγοντες· Απελθόντες ϊδ'ωμεν τις η

σοφία αυτόν, λέγονσιν γαρ περί των σοφών τΐ,ς Ασίας ότι

μεγάλη αυτών έστιν ή σοφία. "Εδοξαν γάρ τον Φίλιππον

είναι φιλόσοφον, έπειδί) ην όδενων σχήματι άποτα/.τικοϋ,

5 χαι ουκ έγνωσαν ότι απόστολος έστιν Χρίστου, το γάρ έν

δυμα όπερ έδωχεν τοις άποστύλοις ό 'Ιησούς έπενδύτης μόνον

ην και λέντιον ούτως ουν ην περιοδεύων ΰ Φίλιππος, δια

τούτο ουν ότε έθεάσαντο αυτόν οί φιλόσοφοι της Ελλάδος

έφοβηθησαν συνήχθν,σαν ουν εις 'ένα τόπον και έλάλι,σαν εις

10 έαυτούς' Δεύτε έπισκεψώμε&α τάς βίβλους ημών, μη πως

νικηση ημάς 6 ξένος ούτος και αισχύνη ημάς.

7 (2) Και ούτως ποιήσαντες συνήλθον έπϊ τό αυτό ■ και

λέγουσι τω Φίλιππα» ότι Ήμεϊς έχουεν μαθήματα των πατέ

ρων ημών, έν οϊς άρκούμε&α φιλοσοφονντες· ει δέ τι καινύ-

15 τερον έχεις ώ ξένε, έπίδειξον ήμΐν άφ&όνως μετά παρρησίας"

οΰδενός γάρ άλλου χρείαν έχομεν η μόνον ά/.οίειν τι και-

νότερον.

8 (3) Αποκριθείς δέ ό Φίλιππος είπεν αύτοις' 'Ω άνδρες

φιλόσοφοι της Ελλάδος, ει βονλεσ&ε καινοτέρου πράγματος

96 τ 20 άκοϊισαι | και έστε πο&ούντές τι καινότερον, οφείλετε απορρϊ-

•ψαι άφ' έαυτών τον νονν τον παλαιού άνθρωπου" ώς είπεν

ό κύριος μου οτι Οΰ δυνατόν έστιν βαλεϊν οΐνον νέον ε'ις

άσκούς παλαιούς, έπεί ρήγνυται ό ασκός και έκχύνεται ό οίνος,

και 6 ασκός άπολεϊται· άλλ' οΐνον νέον βάλλονσιν εις άσκούς

25 καινούς, Ίνα άμφότερα φυλαγθώσιν. Ταύτα δέ είπεν ό κύριος

έν παραβολαΐς , διδάσκων ημάς έν τη άγίεζ αντον σοφία ότι

πολλοί άγαπήσουσιν τον νέον οΐνον μή έχοντες άσκυν καινόν

και νέον. υμάς μέν άγαπώ ω άνδρες της Ελλάδος καϊ

0 οί' ΜαΙΙΙι 10, 10 || 14' 18 οί' αοί 17, 21 || '21 αϊ ΕρΗ 4, 22 || 22 Μ»ίΛ 9, 17

1 Γρ. ψ.] φ. ε'ως των τ' V || όπ.] άπέλ&ωμεν χαϊ αάά Ρ || ιδ.] άχού-

αωμεν ΥΧ (οΠ τεοίβ || 2 τον σοφού Χ οτπ Υ || 3 μ. - σ.] ή σοψ. α. μ.

έστιν V μέγας έστιν Χ || ιίδοξεν Ρ || γάρ οηι Χ || 4 φιλόσ. είναι Χ \\

5 ηδεισαν V || έστιν] τον αιΐά ΥΧ (οΠ νβαβ: ε[ 14, 23; 25, 15 αϊ βί 36, 19 ]|

6 8 παρέδωκεν Χ|| 7 ψ ρτίη$ οηι Χ || ούν οηι Υ: άΛΊΙ β/" 8; 9 \\ περ. ϊ]ν

Ρ: ΰ/" 4 ββί || ό Φ.] μετά μόνον τον έπενδντον 6 απόστολος Υ || 8 ούν οηι

V: </7 || έλάδος ΡΥ\\10 έπισκεψάμε&α Ρ\\ 13 οτι οηι Υ || " ασκούμενα V

άκονώμε9α Χ || 15 άφθ-. ήμ. ΥΧ || 10 η μ.] ει μή μ. λέγειν χαϊ Υ || 19 ψ.

τ. '£.] τ. έ. χαϊ φ. Χ: «/' 28 ; (!, 15; 8, 12; 9, 13 || -° τι πο». Υ || απορρί

ψατε Ρ || 23 ρήγνννται οι ασκοί V || έχχέεται Υ έχχνθ-ήαεται Χ || 24 χαϊ

δ ά. άπ. οτπ V || άπόλλνται βΐ αάά και υ οίνος Χ || βλητέον Χ || 27 ασκούς

καινούς ΥΧ || 28 χαϊ] η V || νέον] νΐν Χ παλαιούς Υ: ε{ 5, 2 ςαηα Ιατηαι

ηϊχ ρνΙαηΰΓίηι || μεν οτη Χ



ΑΟΤΑ ΡΗΙΙΛΡΡΙ 8—10 5

μακαρίζω υμάς ειρηκότας ότι 'Λγαπώμέν τι καινότερον. Και

γαρ παιδείαν όντως νέαν και χαινήν ήνεγκεν ό κύριος μου

εις τον κόσμον, 'ίνα πάσαν έξαλείψη κοσμιχήν παίδευσιν.

9 (4) Λέγονσιν οί φιλόσοφοι· Τις εστίν ον λέγεις κνριός

σου; Λέγει 6 Φίλιππος οτι Ό κύριος μου έστιν Ίησοϋς 6 έν 5

οϋρανοϊς. Οι δέ εϊπον αντω' Αεΐξον ήμϊν αύτόν έν συνέσει

χωρίς φ&όνου, 'ίνα και ημείς πιστεύσωμεν. Ό δέ Φίλιππος

ΐϊπεν ότι Ον μέλλω γνωρίζειν ύμϊν κύριον νπεράνω έστίν

παντός ονόματος όπερ ουκ 'έστιν άλλο. τοΰτο δέ μόνον λέγω

ότι κα&ώς είρήχατέ μοι Μή φ&ονήσης ήμϊν, μή γένοιτο μοι 10

φ&ονήσαι ύμϊν αλλά μάλ?Μν έν μεγάλη αγαλλιάσει και έν

μεγάλη χαρί< άποκαλΰιραι ύμϊν έχω τό όνομα έκεΐνο' άλλο

γαρ 'έργον ούκ έχω έν τούτω τψ κόσμω εί μή τό τοιούτον

κήρυγμα, ότε γαρ ηλ&εν 6 κνριός μου εις τούτον τον χόσμον,

έξε?Λξατο ημάς όντας τον άρι&μόν δώδεκα, πληρώσας ημάς 15

πνεύματος αγίου από του φωτύς αύτον έποίησεν ημάς γνω

ρίζειν αύτόν τις έστιν, και ένετείλατο ήμϊν εΰαγγελίζεσ&αι

πάσι τήν παρ αυτού σωτηρίαν, ότι ούκ έστιν έτερον όνομα

όνομασ&έν έξ ουρανού εί μή τοΰτο. δια τοΰτο ήλ&ον έγώ

προς υμάς πληροφορήσαι ύμάς ουκ έν λόγω μόνον αλλά και 20

έν αποδείξει {θαυμάσιων έργων έν τφ ονόματι του κυρίου

ημών Ίησοΰ Χρίστου.

10 (5) Ταΰτα δέ ότε ηκουσαν οι φιλόσοφοι, λέγουσιν τω

Φιλίππω ότι Τούτο τό όνομα τό άκουσ&έν έν ήμϊν νυν

παρά σοΰ ουδέποτε ενραμεν έν ταϊς βίβλοις των πατέρων 25

ημών νυν ουν πώς δυνάμε&α γνώναι περί τών ρημάτων σου;

"Ετι δέ προσ&έντες λέγουσιν \ αντώ ότι "Εασον ημάς τρεις 97 Τ

ημέρας, ϊνα σνμβουλευσώμε&α μετ αλλήλων περί τον ονόματος

τούτου, ον γάρ μικρώς εις τοΰτο κεκινήμε&α άποστηναι από

8 οί Ερίι 1, 21 || 18 οί αοί 4, 12

* 8ν] ό λόγος ον ¥Χ || λέγει Χ ό αάά νΧ\'° αον] μου V || ό έν] εν

Ρ || 8 τ,μελλον Χ Ι 0 ούκ] ονν? ί/ 12 βί 18 \\ άλλος Ρ || 10 μοι ρτϊιΐΒ οπι

ΡΧ\ 11-19 χ. έν μ. χ. οτη V || έν μ. οτη Χ || 12 αποκαλύψω V || εχω οτη V Ι|

13 τό τοι.] τοΰτο τό νΧ || Μ τοϋτον οπι V || 15 δώδεκα, <*αί>? || 16 έπ.]

καί έπ. V || 17 αύτόν οτη Χ || 18 πάσαν Ρ: ίΰτ πάσιν? || 80 πρ. νμ. οτη Χ \\

μόνω V || 21 χ. χ. οτη V || 22 ήμ.] μου Χ οτη V \ 23 οτε ονν ηκ. ταΰτα V \\

88-24 τω <ϊ>. οτι οτη V || 31 $ΰτ άκονησ&εν?? || έν οτη ΫΧ: άβΐ (άίΗο^τ:

€[15, 4)?? || νυν οτη Ρ \\ 25 νπο 7Χ: ο(6, 6 || ενρομεν V \\ τοϊς ΥΧ || 2« τον

ρήματος ΥΧ || 27 ε'τι - οτι οπι V || 28-29 περί τ. όν. τ. οπι V || 29 χεκ.] κεί

μενα Ρ: ο( 9, 9
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της πατρικής ημών δεισιδαιμονίας. Λέγει ονν αύτοις 6 Φί

λιππος· Βουλενσασ&ε ώς &έλετε' ου γαρ δόλιον πράγμα

ίστιν.

11 (6) 01 δέ φιλόσοφοι αλλήλους ουνα&ροίσαντες οί τρια-

5 κόσιοι έλάλησαν μετ' αλλήλων λέγοντες· Οϊδατε ότι ό άνηρ

ούτος ξένην φιλοσοφίαν ήγαγεν, καί οί λόγοι οί παρ αντον

έίρημένοι εις 'έχστασιν ήμάς φέρονσιν τί ονν ποιήσωμεν περί

αντον η περί τον ονόματος τον λεγομένου Ίησον του βασιλέως

των αιώνων όν λέγει; Και 'έτι εις αλλήλους φησίν ότι Τάχα

10 ήμεις ον δυνάμε&α προς αυτόν διαλέγεσ&αι, ει μή 6 άρχιε-

ρεύς των Ιουδαίων, ει ονν δοκε'ι, άποστείλωμεν προς αντον

όπως αυτός άντιστή τω ξένω τούτω, και ακριβώς μά&ωμεν

τό εναγγελιζόμενον όνομα.

12 (7) "Εγραψαν ονν εις Ιερουσαλήμ τον τρόπον τούτον

15 ΟΊ φιλόσοφοι τΐ]ς Ελλάδος Άνανία τω μεγάλω άρχιερεϊ των

Ιουδαίων τών έν Ιερουσαλήμ. Μεγάλης ούσης μετά σον τε

καί ημών έν παντί τω καιρώ, ώς ότι ήμεις οί φιλοσοφούμενόι

οί !Αϋ·ηναϊοι γινώσκεις. ήλ&έν τις ανήρ ξένος κατά τήν Ελ

λάδα, Φίλιππος ονόματι, καί άπλώς έτάραξεν ήμάς σφόδρα

20 'έν τε λόγοις καί δυνάμεσιν έξαισίοις, καί εισφέρει όνομα έπί-

δοξον Ίησοϋν, μα&ητήν έκείνου έαυτόν ΰμολογών. ποιεί δέ

καί &αυμάσια άπερ γράφομέν σοι, ότι έξέβαλεν δαίμονας

έγκεχρονικότας έν τοις άν&ρώποις, καί κωφούς ποιεί άκούειν,

τυφλούς βλέπειν καί τό &αυμαστότερον, όπερ ίδει καί πρώτον

26 ΰημάναι, ότι άν&ρώπονς ϊσως πεπληρωκότας τον άρι&μόν

τον βίον άπο&ανόντας άνέστι,σεν. ή δέ φήμη αύτον διήλ&εν

1 δεια.] παραδώαεως V || λέγ. - Φ.] ό δε απόστολος 'έφη V || 5 δολ.]

ή άπατηλόν αάά V || 3 έ] υ ποιώ αάά ΫΧ || 4 φιλ ] τριακόσιοι φιλ. Χ || οϊ

τριαχ. ομ ΥΧ || 5 ελ. - λέγ.] λέγουσι V || 6-7 χαΐ - ΐίρ.] έντανϋ-α καί οί

νπ' αντον λόγοι V || 8-9 τον βαα. - τάχα] τίνες δε £ξ αυτών εϊπον V || 9 ον

λ. οίπ Χ || φασίν Τϊ$οηβηάοιψ τβΰΐβ «ί υ,ΊάβΙητ || 11 αντον] έν τη Ιουδαία

αάά V || 12 αυτός - άκρ. οϊπ Χ || πιότη Ρ επιστη Τί$ο1ιεηάοτ( \

τούτω οτπ V || μάθ-.] παρ' αίτον αάά V || 10 τών] τώ Τίίΰ/ιεηάοτ/' ρτοϋα-

ΜΙίίετ || '/ίρ ] τάχα δε (δε ίηάηΰίηηι) χαίρειν ειρήνης αάά Χ Ηαυ,ά ίηερίε

ί/- ρταε^ τάδε ειρήνης αάά V || 17 τω οπι ΫΧ: άβΙ? \\ ροεί καιρώ Ιαευ,ιιαιιι

$ί$ηίβεα1 Τ%$οΗεηάοτ{/ΌτΙ τεείβ \ οτί] τε αάά ΥΧ || ημ. ομ V || 18 οι ομ ¥Χ \\

γίνωσκε V || 19 όνόμ. φίλ. V || 20 τε] τοις αάά Χ || έξαίσιος Τί$ε\ιεηΙοτ( \

21 ίησον V || εαυτ. οτη Χ || 23 ένχεχρονικότας Χ επιχρονικότας, V || τοις

οπι νΧ: άεΙ? \\ κουφούς Ρ || 24 τυφλοΐς V || άναβλέπειν ΥΧ /"οτί νεείε:

ο( 11,22; 23; αϊ \\ δει Χ δι) V || 25 σημείον V \\ οτι οιη ¥Χ || ίσως

ότη V: ε( 7, 16
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εις πάσαν την Ελλάδα και Μακεδονίαν , και πολλοί ειαιν οι

έρχόμενοι ηρος αντόν άπό των κύκλω πόλεων φέροντες τονς

χεχακωμένονς ποιχίλαις νόσοις, και πάντας Ίάται διώ τον

ονόματος τον Ίησοϋ. δια τοντο τοίννν άνευ πάσης φειδονς

έλ&έ προς ημάς, Ίνα αντός ι/μϊν άπαγγείλης το τί βονλεται] 5

είναι το όνομα τι τω διδάσκει τον Ίησονν. διό τοντο γαρ και 98 τ

απεστείλαμέν σοι τήνδε την έπιστολήν.

13 (8) Έγένετο δέ ώς έδέξατο την έπιστολήν 6 άρχιερενς

και ώς άνέγνω, οργής μεγάλης έπλήσ&η, και τά Ιμάτια αντον

διέρρηξεν και φησιν Ζάρα ότι ό πλάνος έκεϊνος και έν 'Ά&ή- 10

ναις έν τοις φιλοσόφοις έχώρησεν άπατήααι αύτονς; Ό δέ

Μανσημάτ, τοϋτ' εστίν ό Σατανάς, ΰπεισήΐ.&εν εις τον Άνα-

νίαν και έπλήρωσεν αντόν &νμον και οργής · και είπεν ότι

Έάν έάσω αντόν τε έκεϊνον τον Φίλιππον και τονς μετ αυτόν

ζήααι, πάντως ό νόμος λν&ήσεται , και ή διδασκαλία αντών 15

ίσως πληρώσει την γήν όλην. Και είσήει ό αρχιερείς εις την

οΐκίαν την έαντον και οι νομοδιδάσκαλοι και οι Φαρισαϊοι,

και συνεβουλεύσαντο μετ αλλήλων λέγοντες" Τί ποιήσωμεν

πΐρϊ τούτων; Καϊ λέγονσιν τω άρχιερεϊ' Άνανία ανακτάς

όπλισον σεαντόν και έκ τον λαοί) πεντακόσιους δυνατούς άν· 20

δρας, και άπελ&ε εις τάς Ά&ήνας, και πάντως αναλίσκε τον

Φίλιππον, και την διδαχήν αντον όντως άνατρέχρεις.

14 (9) Και ίνδυσάμενος τό ένδυμα τό άρχιερατικόν πα-

ρεγένετο εις την Ελλάδα έν μεγάλη φαντασία μετά των πεντα

κοσίων ανδρών. 6 δέ Φίλιππος ην έν οικία πρώτον τινός της 25

πόλεως μετά των πεπιστευχότων αδελφών, ό δέ αρχιερενς

και ο'ι συν αντω και ο'ι τριακόσιοι φιλόσοφοι άνήλ&ον εις

τό προπνλαιον της οΙκίας 'έν&α ήν ό Φίλιππος, καϊ έμηνύ&η

1 έλλάδαν Ρ |[ '2 κύκλω των Ρ || !! κακωμένονς Χ κομένονς (χιιρ

$ον χα) Ρ κακονμένονς Τί$ο1ιβηάθΓ/' || 4 τον οηι V || 5 τί] τί αν Χ \\

0 ονόματι τώ Ρ όνομα ο VΧ όνομα τοντο ο ΤΐιοΗβηάοτ^ (οτί ηΰίβ.\\

1 άποατείλαμεν Χ |) 8 έγέν. - αρχ.] ώ άρχιερεν Ρ ο( γταε{ || αρχ.] άνανίας

αάά V || 10 «τ φησιν οτι Άρα ? || οτι οηι ΨΧ || έκεϊνος οηι V \\ έν Άθ-. οηι

Χ |1 13 Μανα. - δ οιη V \\ μααιμάτ Χ || 14 τε οηι ΥΧ || έκ. οηι V || >« ϊοως

οηι ΓΧ: ο( 6, 25 || ολ. τ. γ. V παοαν (βχ παν β/Γ) τ. γ. Χ || είσήλΰεν ¥Χ '|

ΐϋ-17 τ^ν 0ιχ_ (ρη αΐι τήν} γχ || ιβ ένεβονλεύοαντο Ρ || 19 τούτον Χ |

άρχιεριϊ Ανανία- Τί$ΰ1\βηάοτ(\ Άν. οηι νΧ\\ -° ωπλισεν ($βά ο £Χ ε β^) V \

βεαντώ Χ οηι V || κα\ οηι ¥Χ || ανδ. δνν. V || δνν. οηι Χ || '21 τάς οιη V \

άνελεΐς νΧ || 22 αντον] καϊ αάά Χ || άναστρέψης Χ || 23 καϊ οηι Χ || αρχ.

ενδ. (οηι αΐί το) Χ \\ παρ.] δε αάά Χ || 35 ανδρών οηι ¥Χ || πρώτον] πρός Ρ ||

'2β μετάΙΙΙΙΙτών Ρ \\ 27 αντω] πεντακόσιοι αάά V: ο/~20
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τώ Φιλίππω ίστάναι αυτούς έξω · καϊ άναΰτάς έξηλθεν. καϊ

ώς εϊδεν αυτόν ό άρχιερεΰς, λέγει προς αυτόν τ/2 Φίλιππε

φαρμακέ και μάγε· γνωρίζω γάρ σε ότι εις Ιερουσαλήμ 6

κύριος αου 6 πλάνος ώνόμασέν σε υίόν βροντάς· ουκ ηρκεσεν

δ νμΊν πάσα ή Ιουδαία, αλλά και ώδε η?*.&ατε ττλανησαι !Α&η-

ναίους άνδρας φιλοσόφους; Και ό Φίλιππος είπεν Εϊ&ε ώ

Άνανία αφόρητο τό κάλυμμα σου της απιστίας από τν,ς καρ

δίας σου, 'ίνα γνως τους λόγους σου και άπ αυτών μά&ης ει

αρα πλάνος έγώ η σύ.

10 15 (10) Ταύτα άκούσας ό Άνανίας εΐπεν τώ Φιλίππω·

99 τ 1Αποκρι\ϋ·ήσομαι τοις πάσιν. Και εΐπεν ύ Φίλιππος" Λάλησον.

Λέγει ό άρχιερεύς· Ω, άνδρες της Ελλάδος, ούτος ό Φίλιππος

πιστεύει εις άν&ρωπον καλούμενον Ίησοΰν, Ός έγεννή&η έν

ήμϊν, ός και έδίδαξεν την αΐρεσιν ταύτην, και τον νόμον και

15 τον ναόν κατέλυσεν , και τον κα&αρισμόν τον δια Μωσέως

κατηργησεν και τα σάββατα και τάς νεομηνίας, "Οτι φησιν

ουκ είσϊν νπό ϋεού τεταγμένα/. Και ώς εϊόομεν ότι τον νόμον

ούτος καταλύει, έπαναστάντες έστανρώσαμεν αύτόν, 'ίνα μη

πλη&υν&η ή διδαχή αυτού· έστράτευσεν γάρ ύπ' αυτών πλη&η

20 πολλά, και έδωκεν μαρτνρίαν ού καλήν , έσ&ίειν τε πάντα

απλώς και αυμμιγεις είναι μετά των έ&νών. και τούτον παρα-

δόντες έφονεύσαμεν και κατε&άιραμεν αυτόν έν μνημείω' ούτοι

δε* ο'ι μαΟ·ηταί αυτού κλέ-ψαντες αύτόν διεκήρνξαν πανταχού

ότι ήγέρβ-η έκ τών νεκρών, και έπλάνησαν πολύ πλη&ος, όμο-

25 λογησαντες αύτόν είναι έκ δεξιών τού &εοϋ έν ούρανοϊς.

αλλά δέ και αΰτοι ούτοι την περιτομην έχοντες ώς και ήμεϊς'

ους καϊ έδιώξαμεν , έπειδη πολλάς δυνάμεις ηρξαντο ποιεϊν έν

4 οί Μ&γο 3, 17 || 17 οΐ Μαίίΐι 5, 17 || 25 οΐ ΕρΗ 1, 20

δ ηλ&ετε V || Άθ-. οτπ Ρ || 7 σον οηι V || 8 σον νΧηιηιφίΐ οιη Χ \\

λ. μον ΤίΒϋΙιεηάοτΓ τεείβ || μ. ΐί\ μα&ήσ% (Ρ) Τϊ$ο1ιεηάοτ{ || 9 αν] ίσοι Ρ ||

11 εΐπεν] φηαΐν Χ οιη V || λάλ.] καϊ αάά Χ || 13 καλ.] λεγόμενον V |

14 έδ.] άνέδειξεν Χ \\ 16 κ. τα σόβ. οηι Ρ: άΐΙΊΊ </ βρ αά ϋοΐ 2, 16 \\ νεονμψ

νίας Ρ: ίΰτ νονμηνίας?? || 17 θ.] τον θ-. Χ || «τ τεταγμένα?? || οΐδαμεν

Τ'Χ {ϊόωμεν Ρ) || τον οτη Ρ \\ 18 οντω Ρ οηι Χ || 19 διδασκαλία V \

υπ α.] εαντώ Χ άβΐ ΤϊίΰΗεηάοΓ/': κτ ύπ' αντόν? αη νπ αντφ? || πά&η

Ρ || 20 ίσ&ίει Ρ || πάντατα Ρ || 21 α. ε. μ.] ανμμιγήαιν αίματα Ρ σννμήγηαιν

μετά Χ ονμμίγννσβ-αι μετά V ανμμίγννσιν α'ίματα ΤίίΰΚεηάοτ( || τοντον]

όντως V οντω Χ || 23 ίκήρυξαν Χ || 24 έπλάνεσαν πολίν Ρ \\ 20 δϊ οηι V

δη ΤίΒοΙιεηάοτί: ϋιίβΓϋίάί$$β αΐίφιϊά ρηίαιιβήηι || εχονσιν ΥΧ || 27 ονς

χαΐ] ονκ Ρ ΤίΒθΗεηάοτ( || εδιδαξαμεν Χ έδιωξαν Τίίοίιβηάοτ^ || έν οηι

Χ τη αάά V: </.9, 2
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Ιερουσαλήμ δια τον ονόματος τοϋ Ιησού ' και έκβλη&έντες

έξ Ιερουσαλήμ περιέρχονται την οΐχουμένην και πάντας άπα-

τώσιν έν τη μαγεία έχείνον τοϋ Ίησοϋ, ώς και νϋν οντος ό

Φίλιππος ήλ&εν προς υμάς τη αντί/ τέχνη απατήσαι νμας.

άλΧ εγώ τοντον με&' ίαντον αποφέρω εις Ιερουσαλήμ, ότι 6

και ζητεί αυτόν ό Αρχέλαος ό βασιλενς του άποκτεϊναι

αυτόν.

16 (11) Ώς δέ ηχούσαν ταΰτα τό περιεστώς πλήθος, οι

μέν ύπό της πίστεως έστηριγμένοι ούκ έχινηθησαν ουδέ έδι-

ψνχησαν ηδεισαν γαρ ότι Φίλιππος νικήσει έν τη δόξη τον 10

Ίησοΰ. ό ονν Φίλιππος άπελογήσατο έν τη δυνάμει τοϋ

Χριστον μετά μεγάλης παρρησίας άγαλλκΖν και λέγων Έγώ

άνδρες ΙΑ&ηναΊοι και οι έν ΰμϊν φιλόσοφοι ήλθον προς υμάς

ού λόγοις διδάξαι άλλ' έν αποδείξει θαυμάσιων , ών και από

μέρους τάχα έθεάσασθε δι έμοϋ γεγενημένων έν έκείνω τω 15

ονόματι ώ οντος ό αρχιερευς άποβάΧλεται. ιδού ονν βοήσω ιοο τ

προς τον θεόν μου και διδάξω υμάς, και νμεις δοκιμάσατε

τους των αμφοτέρων λόγους.

17 (12) Ταΰτα άκονσας ό άρχιερεύς έδραμεν έπι τον Φί-

λιππον μαστίξαι θέλων αυτόν , και αύτη τη ώρι$ όλη ή χειρ 20

αΰτοϋ έξηράνθη και οί οφθαλμοί αύτοϋ έτυφλώθησαν ομοίως

δέ και οι πεντακόσιοι οί μετ αντον έτυφλώθησαν και αυτοί,

και έννβριζον και κατε&εμάτιζον τον αρχιερέα λέγοντες ότι

Εξερχόμενοι την Ιερουσαλήμ έλέγομέν σοι· Κατάστειλον άν

θρωποι γάρ όντες θεώ μάχεσθαι ον δυνάμεθα. Άλλα δεό- 25

μεθά σου απόστολε τοϋ θεοϋ τοϋ Ιησού Φίλιππε, δός

ήμϊν τό δϊ αΰτοϋ φως, Ί'να και ημείς αληθώς αυτού έσόμεθα

δοϋ).οι.

18 (13) Ό δέ Φίλιππος ίδών τό γενόμενον 'ίλεγεν Λίί

' Ίερ. οτη Χ || Λ έκ. οηι Χ || 1 π. ημάς Ρ || ά. ημάς Ρ βονλόμενος

αάά ν\ '■> εαυτόν Χ\\ 6 ό ηίηιηιφιβ οηι ν\\ 8 ήχονοεν Χ: τεείε"! || περιεοτός

Τπε1ιεηάοτ{ || 9 χϊ,ς οηι 7Χ || οϋτε Χ || 10 Φ.] ό φ. Χ || νιχήααι Χ πάντας

αάά V || 1! Ίηο.] χριστον V || άπεχρίνατο Χ \ 14 θαυμάτων Χ || ών

ο»ι Ρ || 15 όι'] των δι Ρ \\ γεγενημίνα Χ || 16 ψ ούτος] ούτος δε 7Χ ||

άποβ.] τοϋτο τό αγιον όνομα αάά νΧ || 17 νμάς] τό τις είμι αάά V || 19 αρχ.]

άνανίας αάά V || 20 <&>> αντ^Ι ε{Ί4, 13; 15, 14; 20, 7; 39, 5; 16; ε 133 ί

θ || ολη ομ νΧ Ι 21-22 όμ δε οηι ¥Χ: ε[ 11, 16 || 22 μετ α. πεντ. άνδρες

{οτη αΐι οί) Χ \\ χ. α. ίτ. ΓΧ: ε/" 11, 16 || 23 χατεμάστιζον Χ \\ λέγ.] χαΐ

ΐΐεγον νΧ || -* την] της V || χατάατ.] σον τό 9ράσος χαι τον ΰνμόν αάά

V: τβείε? ε(Π,13; 22, 33 || 26 τ. &. τ. Ί.] ίησον χριστον τ. θ·. V τ.

χριστον Χ: $ετ τ. θ-. ? || 29 γεγενημένον ΥΧ || ώ] ή αάά Χ
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άσ&ενής φύσις, ήτις έπαίρει μεν. έαντήν έφ ημάς, εν&έως δέ

εις ε"αυτήν καταταπεινονμένη· ώ ή πικρά &άλασσα τα έαυτής

κύματα εις ήμάς ταράσσουσα και έκφοβεΐν νομίζουσα, αλλά

παρ έαντη τά κύματα κοιμίζονσα. νυν ονν ό ημέτερος καλός

5 οικονόμος, Ίησοΰ, τό άγιον φως, ού παρεϊδες ημάς τό σύνολον

κράζοντας άνω προς σέ έν πάσι τοις καλοϊς εργοις, άλΧ ήλ-

&ες τελέσαι αυτά δι ημών. νυν ουν έλ&έ Ίησοΰ κύριε,

'έλεγξον την άπόνοιαν τούτων.

19 (14) Λέγει ό άρχιερεύς τω Φιλίππψ· ΊΛρα μή νομίζεις

10 άποστρέχραι ημάς από των παραδόσεων των πατέρων ημών

και του &εού της έρημου τό μάννα και Μωσέως, και προσδο

κάς έξακολου&ήσαι ήμάς τω Ναζωραίω, τω Ίηαον; Είτα

λέγει αυτώ 6 Φίλιππος1 Ιδού δετι&ήσομαι του &εον μου 'ίνα

'έλ&η και φανέρωση έαυτόν 'έμπροσϋέν σου και των πεντα-

15 κοσίων και ένώπιον των ώδε πάνταιν ϊσως γαρ πιστεύσεις

μετανοήσας. έάν δέ μέχρι τέλους έπιμείνης τή απιστία, έρχε

ται έπϊ σέ παράδοξον πράγμα, όπερ λαλη&ήσεται είς γενεάς

γενεών, ώστε και κατέλβ-ης ζών κάτω είς τον άδην ένώπιον

πάντων τών όρώντων σε ότι 'έτι διαμένεις έν τρ άπιστίοι, ότι

20 και ζητείς άποστρέχραι τό πλή&ος τοΐιτο από της άλη&ινής

ζωής. Και ό Φίλιππος προσηύξατο λέγων ΎίΙ πάτερ άγιε

101 τ του \ αγίου νιου Ίησοΰ Χριστού, ό χαρισάμενός μοι τό είς

αυτόν πιστεύειν , πέμ-φον σον τον άγαπητόν ν'ιόν Ίησονν

Χριστόν έλέγξαι τον άπιστον άρχιερέα, 'ίνα τό σον όνομα έν

25 τφ άγαπητφ Χριστώ δοξασ&ή.

20 (15) "Ετι δέ ταΰτα βοώντος τού Φιλίππον έξαίφνης

ήνεώχ&ησαν οι ουρανοί, και έφάνη ό Ίηαοΰς κατελϋών έν

1 ίπ. μ.] άπέρρι μεν Ρ άπέρριψεν Τϊίΰ/ΐίηάοτ/' || 3 ταπεινονμίνη

νΧ: βογ καταπίπτει ταπεινονμένη? || 3 έκφοβήααι Χ έμφοβησαι V ίκ-

βάλλειν ΤΐΒϋίιβηάοτ/' || 1 εαντην Χ || 4-7 νυν - ημών ομ V || 4 ήμ.] καϊ

αάά Χ || 5 Ιησούς Χ || παρίδεις Χ \\ « άλλα Χ\\ 7 κύρ.] κτ χαι?? || " ελ.] καϊ

ελ. V || 9 μ}} ονι V μην ΤίεΰΙιβηάοτ^ || 10 ημών οιη V || 11 και - Μωσ. οτη

{οητη {βηε$Ιτα)Χ || της - Μωα. οτπ V || το μάννα άΰΐ εναπ ΤΊ$οΙιεηάοτ('!')

<το0 δόντυς ήμίν) τό μάννα"! ί/ 11, 10 || 12 τω αΐί οτη νΧ\ 1:1 λέγει οτη νχ,\

αυτώ ρθ5ί 6 φ. Χ οτη V || ΙδούϋΙ',1 Ρ || 14 ελ&οι Χ || αυτόν V || 15 τών <1δε

οτη V || πιστεύεις Χ || 17 σοι Ρ || λαλ.] και λαλ. V || 18 καϊ οιη νΧ ||

κατελ&εΐν {σε αάά V) ζώντα ΫΧ ηε$είο αη νεείε || την άβνσσον ΥΧ: ο(

10, 14 || 19 απ.] σον αάά Χ \\ οτι οηι V \\ Μ άγ.] αγαπητού Χ: «;/" 23; 25

νΐ. οτπ νΧ σον αάά Χ [οτί τεοίε: ε( 3 || με V || -"- Χρ.] σον χριστώ Χ σον

υιώ V: </ 22 || '20 τον φιλίππου ΐιι ταειιτα Χ || '27~11,3 ό - χιόνος] στύλος

πνρυς από τον ονρανοί) μέχρι της γης κατερχόμενος άναμέσον τον περιε-

στώτος δχλον και τον αποστόλου ωστε μη υποφέροντας τούς περιεατώτας
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τιμιωτάτη δόξη χαϊ αστραπή, χαϊ τό πρόσωπον αντον· έπτα-

πλάσιον λάμπον νπέρ τόν ήλιον, χαϊ τα ιμάτια αυτόν λεν-

χότερα χιόνος, ώς και πάντα τα, είδωλα των !Α&ηνών πεσειν

Ιξαίφνης έπϊ την γην και ολα συντριβηναΓ 'έφνγον δ& χαϊ οι

έν αντοϊς δαίμονες οϊχονντες έχβοϊϋντες· Ίδον και ημείς φεν- 5

γομεν δια τον έπιφανέντα τη πάλει Ίησοϊιν τον ν'ιόν τον

&εον. Είτα λέγει ό Φίλιππος τω αρχιερεϊ' ΙΑχονεις των δαι

μόνων έχβοώντων δια τόν όφ&έντα, και άπιστεις πρός' τον

παρόντα ότι αυτός χνριος των πάντων; Λέγει Ό άρχιερενς'

Έγώ ονχ 'έχω άλλον ϋ-εόν η τον έν τη έρήμω δόντα τό 10

μάννα.

21 (16) Ανερχομένου δέ τον Ίησον είς τόν ουρανόν έγέ-

νετο σεισμός μέγας σφόδρα, ώστε σχισ&ήναι τόν τόπον έφ' υν

ειστήχεισαν και δραμύντες οι όχλοι 'έχειντο προς τονς πόδας

τον άποστόλον κράζοντες' Έλέησον ημάς ώ -Ο-εον άνθρωπε. Ιδ

Όμοίως και οι πεντακόσιοι άνδρες έκραξαν χαι αυτοί πάλιν

Έλέησον ημάς ώ Φίλιππε, ϊνα σέ 'ίδωμεν χαϊ δια σου τόν

φωστήρα της ζωής Ίησοϋν ότι έλέγομεν τούτω τω άπίστφ

ώρχιερεϊ ότι ^ν&ρωποι αμαρτωλοί όντες ιϊεω μάχεσ&αι ού

δννάμε&α. 20

22 (17) Τότε λέγει ό Φίλιππος· Ουκ 'έστιν φ&όνος έν

ημιν, αλλ ή τον Χριστον χάρις άναβλέιραι υμάς ποιήσει·

πρότερον δϊ υμών τόν αρχιερέα άναβλέ-ψαι ποιήσω, όπως έπι

τούτω πλέον νμεϊς πιστενσητε. Και φωνή έ£ ουρανού ήνέχ&η

τω Φιλίππφ· Φίλιππε υιέ ποτέ βροντής, ννν δέ πραόττ,τος, 2δ

εΐ τι άν αιτήση τόν πατέρα μου, ποιήσει σοι. Και πάς ό

. 25 οί Μ&γο 3, 17 || 80 οί Ιο 14, 14

καταπεσεΐν έπιπρόσωπον έπϊ την γην και φόβος χαι τρόμος ελαβεν

απαντάς V

3 χι.] της χι. Χ \\ ώστε V \\ πάντα οηι V || καταπεσεΐν V || 4

οιη V || ολα] ό λαός Ρ οηι V \\ συντριβής Ρ είς χονν αάά V || δε οτη

Ρ || 5 οΐχ. οηι Χ || έβόων Ρ: «/" 8 || χαϊ οτη ¥Χ || φενγωμεν Ρ || 0 '/.]

χριστον αάά V || 8 καΐ] χαϊ άκμψ V || δ~9 πρ. τ. παρ. οτη V || 0 κύρ.]

ίατιν κύρ. V κύρ. έατιν Χ || 10 η] εί μη ΥΧ (οΗ Πϋίβ: ο/- 14, 20 \\

10-11 δ. τό μ. οτη ΡΧ: άιΊ? ΰί 10, 11 || 12 Ί.·ούρ.] φωτεινού στύλου

τον φανέντος είς ουρανούς V || έν τώ ούρανώ Χ || 13 τόν] καϊ τόν V \

ώ V || 14 ιατήκασιν Ρ || 13 κράζ.] λέγοντες Χ || ώ οηι ΥΧ || 16 όμ. οηι ΥΧ:

ο{9, 21 || καϊ αυτοί εκρ. ΥΧ: ο(9,22 \\ 17 ήμ.] καϊ ήμ. V || » 'ότι]

χαϊ αάά ΎΧ (οτί ηείβ || έλέγαμεν Χ \\ τώ απ. τούτω Χ || 19 ίερεΐ ΫΧ:

ΰ/Ί5, 16 Ι " ύμΐν Χ || Χρ. οηι Χ || ημάς Ρ || 23 άν.] νϋν αάά Χ |]

Μ πλεϊον Χ || 24~12,2 και φ. - έγένετο οηι V || 26 αν] εαν Χ || αίτίσεις II ]

ποι. σοι] δώσει σοι δι' έμον Χ
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όχλος 'έκβ-αμβος ην έπϊ τη φωντ}' τό γάρ ήχος αυτής μείζον

βροντής έγένετο. Τότε λέγει 6 Φίλιππος τφ άρχιερεϊ· Έν τω

ονόματι της δυνάμεως της φωνής τον κυρίου μου Ίηαον άνά-

βλειρον Άνανία. Και εύ&έως άνέβλεχρεν, και περιβλεχράμενος

5 ειπεν νΩ φησιν τί έστιν το της μαγείας του Ίησοϋ; 'ότι

102 Τ οντος ύ Φίλιππος έν όλίγω με έτύφλωσεν, και πάλιν έν όλίγω

άναβλέχμαι με έποίηαεν. Τί ουν; εφη ύ Φίλιππος, πιστεύεις

εις τον Ίησοΰν; Λέγει ο αρχιερείς· Μη γάρ δύνασαί με μα-

γενσαι και πεϊσαι; Οι δέ πεντακόσιοι οι μετ' αύτον, άκούσαντες

10 ότι ό άρχιερεύς αυτών άναβλέχρας 'έτι άπιστεϊ, 'έλεγον τοις

παρεστώσιν δεη&ηναι τον Φιλίππου όπως αντονς άναβλίψαι

ποίηση, 'Ίνα τον απιστον αρχιερέα τοϋτον άνέλωμεν.

23 (18) Ειπεν δέ ό Φίλιππος· Μη κακοϊς άμννεσ&ε. Και

λέγει τω άρχιερεϊ· Σημεΐον έπϊ σοι 'έσται τι μέγα. Λέγει

15 προς τον Φίλιππον ΟΊδα οπ φαρμακός ει και τον Ιησού

μαϋ-ητής· ού μαγεύεις με. Ό δέ άπόστολος ειπεν προς τον

Ίησοΰν ΖαβαρΜ άν, σαβα&αβάτ, βραμανούχ, ταχύ έλίτέ. Και

εύ&νς η γη έσχίσ&η κατά το μέρος τον Άνανίου και κατέ-

πιεν αυτόν μέγοι γονάτων. Και έκραξεν 'Λνανίας' *Ω μεγάλη

20 της άληΰοΰς μαγγανείας, ότι την γην έσχισεν, άπειλησαντος

αντήν έβρα'ίστί τε ένορκισαμένου του Φιλίππου, και συνέχει

με μέχρι γονάτων, και έκ των πτερνών εις τά κάτω τινές

ωσπερ όγκινοι κα&έλκουσίν με, 'ίνα πιστεύσω τώ Φιλίππω.

3 τ. δνν. τ. ψ. οηι V || μου] ημών V οηι Χ |1 οηι Τί$οηεηάοτ(

χριστού αάά V || 4 εν&ίς V || 5 ειπεν οηι ¥Χ ΤϊεοΙιβηάοτΓ || φησι ώ V

εφη ώ Χ || τί - της] της τοααύτης ΥΧ || 6 όντως Χ || έν όλ.] ενί λόγω

Ηΐι οφιβ Ιοΰΐ> ΓΧ (οΗ νεείβ: ϋ/~ ίαηιβιι Ο, 20 || ίτ. με I X || 7 έπ. με Χ\\

7-9 τί - πεϊσαι οηι V || 7 Φ.] Ιησούς $ύηιίτα$ιιηι Χ \\ 0 οι αΐΐ οηι Χ \\

11 περιεοτώσιν ¥Χ \\ δεή&ητε \'Χ || τώ φιλίππω Χ || 1,-12 α. ά. π.] ημάς

ά. π. Χ ά. π. χαι ημάς V || 13 τούτ. αρχ. νΧ || 13 ειπών Χ \ άμύνεα&αι νΧ:

ε/ 33, 3ί; ΤΙι ο 167 ε || χαι] είτα V οηι Χ || 11 σε εαηται Χ || τι οηι Χ χαΐ

αάά V || λέγ.] αυτός αάά V || 10 ού] αλλ" ου V || 19-17 τον Ί. - έλ&ϊ] άνα-

νίαν επειδή τοσαντα ηχονσας και οίδας χαι ετι άπιατεΐς εν ονόματι ίηαον

χριστού τον άπο σον βλααφημονμένον άνοιξάτο η γη το εαυτής στόμα χαΙ

χαταπιέτω σε μέχρι τών γονάτων V || 17 ααβαρ&άν Τίίε1\εηίΙοτ{ || ααβα-

9όβτ Ρ || 18 σχισ&ήαα ή γή V || έοείσ&η Χ \\ 18-19 χατά - αυτόν] έδέξατο

αύτον χατά την χέλενσιν φιλίππου V \ 18 άνανία Χ || 19 αντ ] η γή α4ά

Χ || μέχ.] τών αάά V: ε(22 || γονάτου Ρ: ε/- 22 || Άν.] ό άν. Χ || μεγά

λης Χ δϋναμις αάά ΊϊιοΗβηάοτ^ (οι·1 νεείε )| 20 τις (ί ο τις) άληθ-ώς μα

γεία V ηοη ηαίο || τής οηι Χ \\ ή γή νΧ || ίαγία^η V εαντήν αάά Χ'\

20-21 άπειλ. - Φ. οηι V \\ 21 αντον Χ αύτη Τί$ο1ιεηάοτ[ || τε] χαΙ Χ οηι Ρ\\

22 μέχ.] τών αάά ΥΧ: ο[ 19 ; 14, 14 || 28 ως προς δγχίνονς Ρ || όγχίνοις V
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άλλ' ον δύναται με πε'ισαι' άπό γάρ της Ιερουσαλήμ έγώ

έπίσταμαι τάς μαγείας αντοϋ.

24 (19) Όργισ&εϊς δέ ό Φίλιππος είπεν ΎίΙ γη σύσφιγξον

αυτόν μέχρι τον όμφαλον. Και ευθύς κατεσύρη. και 'έλεγεν

Ό μέν ε'ις μου πους κάτωθεν κρνσταλλονται, ο δέ ϊτερος δει- δ

νώς έκ&ερμαίνεται· άλλ' υπό της μαγείας σου Φίλιππε οϋ

νικη&ήσομαι. πλην ονν ότι κακώς κάτωθεν βασανίζομαι,

όλως δε ού πιστεύω. 01 δε όχλοι ηθέλησαν αυτόν λι&άσαι.

ό δέ Φίλιππος Μή όντως φι\σίν. τοντο γαρ τέως γέγονεν,

καταποθ-ήναι αυτόν μέχρι τον όμφαλον, ίνα σωτηρία γένηται 10

των -ψυχών ύμών, οτι παρ ολίγον 'εμελλεν ϊλκειν υμάς έν τοις

κακοϊς αύτον λόγοις προς άπιστίαν. άλλ' ει και αντός μετε-

νόησεν, αναγάγω αυτόν έν. της γης προς σωτηρίαν της ιυνχΐ,ς

αϋτοϋ' άλλα τάχα ονκ εστίν άξιος σωτηρίας, έάν ονν έπι-

μείντ) τη απιστία, βλέιρετε αντόν \ βυ&ισθέντα κάτω εις την 1δ 103 Τ

άβνσσον εί μή κύριος μέλλει τους Ιν τω είδη έγείρειν, ίνα

όμολογήσωσιν ότι κύριος Ίησοΰς. έν έκείνη γάρ τη ημέρα

πάσα γλώσσα έξομολογησεται Ζτι κύριος ' Ιησούς, και ότι μία

δόξα του πατρός και του νιου σνν αγίψ πνεύματι εις τονς

αιώνας. 20

25 (20) Καϊ ειπών ταΐιτα ό Φίλιππος διεπέτασεν την

δεξιάν αυτού χείρα σκεπάσας δι αέρος έπάνω των πεντακοσίων

ανδρών έν τφ ονόματι τον Ίησον. και άνεωχ&ησαν αντών

>» οί ΡΜΙ 2, 11

2 αϊτού] και τον διδασκάλου αντοϋ αάά V || 3 δε] τε V || σναφι-

ξον Ρ || 4 όμφ.] "να μή βλαφημή τον νίδν τον &εον και ποιητήν σον

αάά V || ευ&έως Χ || κατεαύρει ΡΥ ΤίεοΙιβιιάοι/' ό άνανίας αάά V || έ'λ.]

ίβόα λίγων V || 5-7 ό μεν - νικ.] οι'μοι οΐμοι δεινώς οϊ πόδες μον κάτω

ύποκαίονται νπο σφοδρού πυρός φλογιζόμενοι και ουκ υποφέρω την β'ιαν

αλλά φίλιππε ον μή μον νικήσης ουδ' ου μή πιατεύαω τώ ίησοϋ τώ

νπο αοϋ κηρνττομένω V || δ μεν οηι Χ || 7 ονν οηι ΥΧ || 8 'όλ. δε ου π. οηι

V || οχλ.] λαβόντες λί&ονς αάά V || 9 φησίν] αδελφοί V || γέγ. τέως ¥Χ

τό αάά V ηι·$ΰϊο αιι νβοίβ || 10 (γέ)νοιται ί/ι ναι Χ|| 11 ημών Ρ || ήμελλεν Χ\\

ημάς Ρ || 18 άλλα και α. εί μετανοήαειεν V || μετανοεί Χ || 13 άνήγαγον Χ

αν αάά V || η ονν αηρ «τ Ρ οηι Χ \\ ένμείνη ?ί αάά αύτον V || 15 βλέ-

ψει V μέλλεται Χ \\ εαυτόν V || κάτω οτη V || 10-20 εί - αιώνας οηι V |Ι

16 εί μή] £νη Χ || μέλλη ό κύρ. Χ \\ τώ οηι Χ || 17 όμολογήαουσιν Χ || '/.]

χριστός α /ά Χ || έκ.] αυτή Χ || 1ϋ άγ.] τω ύγ. Ύϊ$οΗβηάοτ{ || τονς οηι Χ

22 σκ. δ. α. οηι V || σκ.] κατααε'ιαας Χ: 5αι· αφραγίαας?? || άέρο'ΙΙς Χ\

23 άνδρ.] τό σημεϊον τον ατανροϋ ποιήσας βοήαας μεγόλ.η τη φωνή αάά V

τον οηι ¥Χ: άβΙΊ || '/.] χριστού άνοιγβήαονται υμών οι όφθ-αλμοί οπως

ϊδητε τον αρχιερέα ύμών εις άπώλχιαν γωροϋντα δια τήν άπιστίαν αυτού

αάά V || άν.] ευ&έως άν. V \\ -3-14,1 α. οι ό.] οι ό. τών πεντακοσίων άνδρών V
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οι όφϋ αλμοί , και νμνησαν τον Οεόν πάντες έν ένι στόματι

λέγοντες· Ευλογούμέν σε Χριστέ Ιησού τον &εόν τον Φιλίπ

που ότι έδίωξας άφ ήμών την πήρωσιν και 'έδωκας ήμιν τό

σον φως τό εύαγγέλιον. Ό δέ Φίλιππος κατ ολίγον ην άγαλ-

6 λιωμένος τοις ρήμασιν αντών, ότι όντως έστηρίζοντο τή πίστει.

μετά δέ ταύτα στραφείς ό Φίλιππος προς τον αρχιερέα εΊπεν

Όμολόγΐ/σον και σύ έν χα&αρ({ καρδίψ ότι χνριος Ίησοΰς

έστιν, Ί'να σω&τίς ώς ούτοι ο'ι μετά σον. Ό δέ άρχιερενς ην

καταγελών τον Φιλίππου και έπιμένων τη απιστία.

10 26 (21) Ίδών ουν ό Φίλιππος ότι έπιμένει τή απιστία,

βλέψας εις αυτόν λέγει τ// γή· "Λνοιζόν σου τό στόμα και

■/.ατάπιε αυτόν μέχρι τον τράχηλου αύτοϋ ένωπιον των πιστεν-

σάντων εις τον Χριστόν Ίησούν. Και έν αυτί) τη ώρ<{

άνοίξασα ή γη τό στόμα αυτής έδέξατο αυτόν 'έως τράχηλου.

15 ώς δέ ο'ι όχλοι ήσαν ομιλούντες άλληλοις δια τά γεγονότα

27 &αυμάσια, 27 (22) ηλ&έν τις πρώτος της πόλεως βοών και

λέγων 7ίί μακάριε άπόστολε, τω ν'ιψ μου δαίμων τις έπέστη,

και έκραζεν λέγων πρός με· Επειδή άφήκας ξένον άν&ρωπον

είσελ&εϊν εις την πάλιν ημών σύ ών πρώτος, ός κατέλυσεν

20 τάς λατρείας ημών και τάς &υσίας ημών , τί σοι ποιήσω ει

μή τούτον άνελώ τον μονογενή σου ν'ιύν; Και μετά τό είπεϊν

αυτόν ταύτα άπέπνιξεν τον νιόν μον. νύν ονν, παρακαλώ σε

άπόστολε τού Χριστού, μή έάσης τήν χαράν μον στραφήναι

εις πέν&ος, ότι χάγώ έπίστενσα τοις σοϊς λόγοις.

25 28 (23) Άκουσας δέ ό άπόστολος ταύτα εϊπεν Θαυμάζω

104 Τ τήν | ένέργειαν των δαιμόνων, ότι ένεργεϊ έν παντι τόπω,

τολμά δέ είς ονς ονκ 'έχει δνναμιν έπιβαίνειν, ώς ννν έπεί-

1 έν ε. στ. άπαντες V || 2 ευλογημένος εί V ενλογητός εΐ Χ || ίησ.

χρ. Χ || οία V \\ τ. #. τ.] νιε τον 9εον Υ ό 9εός Χ \\ Φ. οτη V []

3 'ότι έδ.] ό διώξας V || έχδίωξας Ρ || πήρ.] διά φιλίππου αάά V || εδ.

ήμ.] δεΐξας ήμ. Υ οηι Χ || 4 αόν - εν.] φως τό σον άστη έν ήμιν χαϊ τό

εν. έγνωρίααμεν Χ \\ τό εν. οηι V || 4-6 ό - οτρ.] οτρ. δε V || * άγαλ-

λώμενος Χ || 0 δε οηι Χ || 8 ώς] χαϊ αάά ΥΧ (οτΙ τβοΐβ || σε V \\

β"9 ήν - απ.] έβόα λέγων ου μή μου πείθεις φίλιππε ονδ' ου μή άπα-

τήαης με ταϊς μαγείαις οου V || 12 αίτοϋ οηι ΥΧ || πιστενόντων Υχ |

13 τον ομ νΧ || άά Χρ.Ί\ 11 αυτής οηι ΥΧ \ τρ.] τοΰ τρ. ΥΧ: ΰ/"ί2, 22 ||

15 ώς οτηΡ\\ οι δε Ρ\\ αλλήλους Ρ \\ 16 9αΰματα V || » τω νι.] τό ους Χ \\

18 εχραξεν ΥΧ || άφ.] εασας Χ || 19 υμών ΤήεΗαηάοτ/' || πρ] ό πρ. Χ \\ ος]

καΐ V || -° χ. τ. ήμ. οηι V || εί μή] η Χ: ο( 11, 10 || 21 τοϋτο Χ \\ 23 τοϋ

οηι ΥΧ: ο[ 4, 5 || '-3-24 ίί'ς π. στρ. Χ || 24 χάγώ] χαϊ Χ || αοϊς οηι Χ \\

25 ταντα ό άπ. ΥΧ || 2' δε] χαϊ αάά V || ε. ά.] έδννάμην Ρ || ώς] δς ΥΧ

χαι αάά Υ || έπείρααεν ΥΧ
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ρασαν υμάς &έλοντες σκανδαλίσαι. Και λέγει τώ άν&ρώπφ·

"Ενεγκέ μοι τον ν'ιόν σου, κάγώ αυτόν δώσω σοι ζώντα δια

τον Χριστόν μου. Και εδραμεν χαίρων τον ένέγκαι τον ν'ιόν

αντον. και ώς ήγγισεν τή οικίοι αϋτοϋ, εκραξεν λέγων Υιέ

μον βλέπεις; ηλ&ον έπϊ σέ, άπενέγκαι σε προς τον άπόστολον, 6

όστις σε ζώντα παρέξει μοι. Και έκέλενσεν τοΊς έαυτον δον-

λοις βαστάξαι την κλίνην ην δέ ό παις έτών κγ'. ότε δέ

εϊδεν αντον ό Φίλιππος, σννεχν&η, και στραφείς προς τον

αρχιερέα λέγει αυτόν Τοντο γέγονεν τη ση άφροσίνΐ}· έάν ονν

αναστήσω αντόν, πιστείσεις λοιπόν; *0 δέ λέγει· Οϊδα τάς 10

μαγείας υμών ότι αναστήσεις αντόν έγώ δέ ου πιστεύσω σοι.

Όργισ&εϊς δέ 6 Φίλιππος ειπεν Κατό&εμα' άπελ&ε λοιπόν

κάτω όλος εις την αβυσσον ένώπιον τούτων απάντων. Και

έν αύτη τη ωρα κατήλ&εν εις τον ^δην ζών πλην το αρχιε

ρατικού 'ένδνμα έξεπετάσίτη άπ αντον, και δια τοντο από 15

της ημέρας έκείνης ονδεϊς 'έγνω τί έγένετο τό 'ένδνμα τό Ίερα-

τικόν. και επιστραφείς ό απόστολος έπηνξατο τω παιδί, και

άπ,ελάαας άπ αντον τον δαίμονα άνέστησεν αντόν και παρέ-

ατησεν αντόν τω πατρι ζώντα.

29 (24) Ο'ι δέ όχλοι ταντα ϋ-εασάμενοι έκραξαν ΕΙς 20

&εός ό Φιλίππου ό έλέγξας την άπιστίαν τον όρχιερέως και

τον δαίμονα τον νεανίσκου άπελώσας καϊ άναστήσας αντόν

ίκ νεκρών. Ο'ι δέ πεντακόσιοι ϊδόντες τον αρχιερέα βν&ισΰέντα

εις την άβνσσον και τα άλλα &ανμάσια έδεήΟησαν τον Φι-

λίππον, και εδωκεν αντοϊς την έν Χριστώ σφραγίδα. Έπέ- 2δ

μεινεν δέ ο Φίλιππος εις τάς Ά&ήνας έτη δύο, και κατα-

σκευάσας έκκληαίαν κατέστησεν έπίσκοπον και πρεσβντερον,

1 ημάς Ρ |[ ϋ-έλων ¥Χ || σκανδ.] πολλούς αάά V \\ 2 μοι οηι V || σου]

ώδε αάά V || σοι οηι Ρ \\ 3 τον χριστού ΫΧ || τον οηι Χ \\ 1 τζ] έν τη

V 1| 5 βλέπ. άβΐ Τί5εΙιβηάοτ{ || 6 όστις] ωστε Ρ || παρέξεται Κ5Γ ||

7 βαατάααι Χ || είκοσι καϊ τριών V || 8 σννιχ.] τοις δάκρναι αάά V \\

πρυς] εις V || 9 αντώ (Χ) Τί$άιβηάοτ[: τβοΐβΐ αη <προς> αντόν"! 8,

2; 22, 1 άΐ || τ$ σ% ά.] τις αφορμή Ρ: ΰ( ρταβ^ || 10 αντόν] έν ονόματι

ίησον χριστού αάά V || πιστεύαης Ρ πιστεύεις ΫΧ (οτί τβΰίβ: ο{ 11 |

11 πιστεύω ΥΧ: ο[ 10 \\ 19 εϊπεν] λέγει αντώ Χ || κατ.] σοι αάά ¥Χ \\

13 ολως V || πάντων ΫΧ || 14 ζώντα Ρ \\ 15 διεπετάσ&η Χ \\ αντον] (οτί

ίηΙβΓΰϊά αΐϊφιίά: </ Η || δια τοϋτο ομ V || 10 τό άρχιερατικόν ενδ. (οηι

αΐΐ τό) Χ || άρχιερατικόν V: ΰ( 11, 19 || 17 τό παιδίον Ρ: β[ 7 || 18 παρέ-

δωκεν ¥Χ || 19 αντόν οηι νΧ\\ 20 &εασ. τ. Χ\\ 21 ό ρήνί οηι ¥Χ\\ 43 πεντ.]

άνδρες αάά V || 21 Φ.] αποστόλου νΧ || 25 αντ.] και αντ. V || έπέμενεν Ρ\\

-° δύο] β' V || 26-27 κατασκ. έκκλ. καϊ Χ || 27 έπισκοπειον και πρεσβντέριον V
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και όντως άπηλ&εν κατά την Παρ&ίαν εναγγελιζόμενος τον

Χριστόν. \

209 β Πράξις τρίτη πραχϋεισα κατά την Παρ&ίαν νπο Φιλίππου

του άποατόλον.

5 30 (1) Ήνίκα δέ Φίλιππος ό τον Χρίστου άπόστολος

κατηλ&εν εις την άρχην της Παρ&ίας, και Ιδον ενρεν 'έν τινι

πάλει τον τον Χριατοΰ απόστολου Πέτρον μετά και έτερων

των ανν αντώ μα&ητών και γυναικών τίνων αϊτινες έμιμη-

σαντο την πίατιν την άρρενικήν. και είπεν Φίλιππος τω

10 Πέτρω και τοις ανν αΰτφ· Δέομαι ναών τών ειληφότων τον

στέφανον του Χριατοΰ έν τη αποστολική τάξει, Ενδυναμώσατε

κάμέ, ϊνα άπε7-Οών εναγγελίσωμαι χαι συναριϋμη&ώ εν τη

δόξη νμών έν τοις ονρανοϊς. νμείς έφανερώσατε την έαντών

απονδην κατά την δνναμιν νμών ενΊ-αα&ε ονν και νυν υπέρ

1δ έμον, ϊνα άπελ&ων εναγγελίαωμαι, όπως συναρι&μη&ώ έν τοις

τετελεκόσι την έαυτών δνναμιν.

31 (2) Ταντα δε τοϋ Φιλίππου εϊπόντος έκλιναν τά γό

νατα νπέρ αντον προς τον κνριον, ώστε χαρί/ναι πάντας

έπ' αντώ, ότι όντως έζητησεν ύ Φίλιππος τελειώσαι την άπο-

20 στολην αντον και την διακονίαν.

32 (3) "Ήν δέ έκεϊ και ό μακάριος Ιωάννης, και λέγει τω

Φιλίππω' Αδελφέ μου και συναπόστολε, εί και μακράν έχεις

210 Β την άποδημίαν , | γνώριζε ότι και ό άδελφός Ανδρέας έπο-

ρεν&η είς την Αχαίαν και 'όλην την Θρςίκην, και ό Θωμάς

25 είς την Ίνδικην και εις τονς σαρκοφάγους παλαμναίονς, και

ό Ματ&αϊος εις τους τρωγ?Μδύτας και άνηλεεϊς' η γάρ

φναις αντών έστιν ι'/γριωμένη' και 6 κύριος έστι μετ' αντών.

και αν ονν Φίλιππε μη ρα&νμήσης' Ίησοΰς γάρ μετά σον

έστιν. Και έπενξάμενοι αυτόν και άσπασάμενοι άπέλνσαν εις

30 τό κήρυγμα.

33 (4) Ηλ&εν ονν τότε ό Φίλιππος κατά ϋ-άλασααν όροις

τών Κανδάκων, και ενρεν έκεϊ πλοΐον μέλλον άπαίρειν εις

"Αζωτον, και είπε τοις νανταις· Αέξαα&έ με ώ ναυτικοί και

άπαγάγετε εις Αζωτον. Και συνέ&ετο δούναι αντοϊς τέσσαρας

1 χατήλ&εν V || 2 Χρ ] κνριον ημών ίηαονν χριστόν V ώ (αντώ Χ)

η δόξα είς τονς αιώνας (τών αιώνων αάά Χ) αμήν αάά β( άβείηιιηΐ ΡΧ

V 17 γόνατα] ενχόμενοι αάά ΒαΙϊβΌΙ || 31 ορ.] ίν ορ. Βαίί/^οΙ

νρίοις ΣϊρήχΐΒ ειιαρκαΐητ ^αIι^ι^ / γτοί ΤΙιβοΙ XVII (1801) ρ 470: ο( Η
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στατήρας τό ναϋλον , και όνέβη μετ' αυτών, έμείναμεν δέ

πλέοντες άχρι σταδίων τετρακοσίων, χαι έπεισηλ&εν άνεμος

ισχυρός, ώστε και το πλοϊον κινδυνεύειν οι δέ ναϋται είς

πολλήν άδημονίαν ήλ&ον μη ειδότες τί πράξουσι, και ήρξαντο

έκβολήν των σκευών ποιε'ιν , και άλλήλοις ασπαζόμενοι απε- 5

δύροντο.

34 (5) Ίδών ουν ό απόστολος τοϋ Χριστοί) τήν β-λϊψιν

αυτών, άναστάς από τοϋ τόπου ού ην ήσνχάζων, είπεν Μη

φοβεϊσ&ε ω άνδρες" αποβολή γαρ έξ ημών ουδεμία 'έσται,

άλλ' οϋδέ τοϋ πλοίου· Και άπελ&ών ϊστη έπϊ τα πρώρα, και 10

εβότ,σεν εις έπήκοον πάντων Θάλασσα, θάλασσα, κελεύει σοι

Ίησοϋς ό Χριστός δι έμον τοϋ δούλου αύτοϋ, ό έπϊ των \ σών 211 Β

υδάτων περιπατήσας, καταστεϊλαί σου τον &υμόν της άτακτου

φοράς. Και εν&έως συν τω λόγω Φιλίππου έν πολλή γαλήνη

έγένοντο αυτής τα κύματα, ιδόντες δε ο'ι ναϋται τό γεγονός 1δ

ϊπεσον είς τους πόδας αύτοϋ λέγοντες· Ενχαριστούμέν σοι

δούλε &εοϋ· δια σον γαρ ήμϊν ή ζωή κεχάρισται' ειπέ ονν

ήμϊν τί ήμάς ποιήσαι δει ίνα γενώμε&α δούλοι τοϋ Ίησοΰ τοϋ

ύπό σον κηρυττομένον.

35 (6) Ό <?έ απόστολος ήρξατο αυτούς από τών γραφών 20

διδάσκειν τα περί τοϋ υιού τοϋ &εοϋ και λέγειν Έάν δέξησ&ε

τον δυνάμενον σωζειν τό ασθενές, σω&ήσεσ&ε, και έάν δέ

ξησ&ε τον έν ούρανοις πλονσιον, πλουτίσει ήμάς· καταλείψατε

ουν τό άηδές τοϋ κόσμου τούτον, και την μέριμναν της ζωής

έπιρρίχρατε εις τον έν ονρανοϊς εύεργέτην, Ί'να αιωνίας τρνφης 2δ

άπολαύσητε.

36 (7) Οί <5ί πάλιν άπεκρίνοντο όμο&υμαδυν λέγοντες·

Πάντα 'όσα αν εϊπης ήμϊν ποιοϋμεν, και πιστεύομεν εις τον

κύριον ήμών Ίησοϋν Χριστόν. Τότε λαβόμενος ό Φίλιππος

απαντάς και έξε)·.&ών έπϊ της ξηράς έβάπτισεν αντονς εις τό 30

όνομα τοϋ πατρός και τον νΐον και τοϋ αγίου πνεύματος·

και έμεγαλννοντο τή πίστει. |

1 έμειναν ΒαΗ^οϊ: ε/~ 26, 6 || 5 αλλήλους (ΰ/' Β) €1 άπωδίροντο Βα-

Ιί/ΓοΙ {οτΙ τβΰίβ || 10 τ?/ πρώρα Βαίϊ^οΙ (οΗ Πΰίβ (ιιβΐ τί/ς πρώρας ?) \\

11 Ίησονς οτη ΒαΙϊβΌΙ: ο( Β | 23 πλοντίση V \\ νμας ΒιιΙί^οΙ τβοΐβ ||

20 άπολανσηο&ε ΒαΙϊ[[οΙ \ 27 ίστ άπεχρίναντο?? || 20 ι)μών $ίϋΙν$ϊί ΒαίίβΌΙ\\

$ογ προαλαβόμενος? ο{ Β

•1
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212 Β Πράξις δ' περί της ϋ·υγατρός βϊικοκλείδους ης ϊάσατο Ιν

Άζώτω.

37 (1) 'ίΐς δέ πολλή φήμη περιέδραμεν περί τοϋ αποστό

λου Φιλίππου εις την !Αζωτον έπί τυϊς δι αντοϋ γινομένοις

δ &αύμασι, πολλοί συνίτρεχον προς αυτόν, και ησαν &ερα-

πευόαενοι από των νοσημάτων αντών. πολλά δέ και δαιμό

νια φυγαδευόμενα από των άνϋ-ρώπων έβόων ώσπερ μαστι-

ζομενα και 'έλεγον ότι Και ώδε πάρει Φίλιππε, έντεϋΰεν

φυγαδεϋσαι ημάς; ϊδε, όμολογοϋμεν ήττάσ&αι διά τό όνομα

10 τον Ίησοϋ. Ώς ουν ησαν οι όχλοι άτενίζοντες εις αυτόν, οϊ

μέν 'έλεγον !Αλη&ώς &εοϋ άν&ρωπος' "Αλλοι δϊ 'έλεγον Τάχα

μάγος έστί. Τινές δε και έξεαυκτήριζον τονς λόγους αύτον.

αί δέ γυναίκες των πρώτων 'έλεγον Ιΐί.η&ώς πνεΐμα άγιον

έν αύτω και τα λαλονμενα παρ αυτόν καλά. "Αλϊαι δϊ 'έλε-

1δ γον ότι Μάγος και ΰχολιός άν&ρωπος ούτος, ότι διαχωρίζει

τάς συμβιώσεις" διδάσκει γάρ ότι η άγνεία ορά τον ϋ·εόν,

και την τεκνογονίαν όδύνην είναι λέγει.

38 (2) Ώς ονν ταΰτα έ?>εγον, κατέλαβεν ή έσπέρα, και

213 β πάντες έπορεύοντο \ εις τους οίκους αυτών. 6 ουν Φί?.ιππος

20 έζήτησεν οίκον καταπανσεως , και μικρόν άποστάς τον τόπου

οΰ ην έστηκώς ήλ&εν εις οίκητήριον ίν ώ νπηρχον άπο&ηχαι

νπομνηματογράφου τινός Νιχοχλείδους ονόματι, φίλου τοϋ

βασιλέως, έν αίς χαϊ κατέλυον ξένοι πλείονες.

39 (3) Ό δέ Φίλιππος είσελ&ών έστη έν μιάί γωνία του

25 ο'ίχου εις προσενγήν , λέγων μετά μικράς φωνής· Κύριέ μου

Ίησοϋ Χριστέ, γενηβ-ήτω σον τό θ~έλημα και έν τω τόπω

τούτω, και όώρησαι πάσι τοις πιστεύονσι τω σω ονόματι

ρώσιν ψυχής και ι'ασιν σώματος" σν γάρ γινώσκεις την άσ&έ-

νειαν της άν&ρωπίνης φύσεως ώς ποιησας αυτήν.

30 40 (4) Ταύτα δέ λέγοντος τοϋ αποστόλου χαι τούτων

πλείονα Χαριτίνη ή ίτνγάτηρ τοϋ Νικοκλείδους, 'έχουσαν πλη-

γήν μεγάλην έν τω ύφ&αλμω αυτής τω δεξιφ, άκονουσα τον

αποστόλου, δι όλης της νυκτός έκλαιεν πρωίας δέ γενομένης

εισήλίτε προς τον πατέρα αυτής, και φησι' Κύριέ μου χαϊ

3δ γλυκύτατε πάτερ άτένισόν μοι και πρόασχες τή πληγή τοϋ

όφ&αλμοΰ μου πώς έγώ μνχτηρίζομαι , ότι αί συνήλιχα'ι μου

1 νικοχλίδονς V εοηείαηίβτ || ψ ΒαΙί^οΙ \\ 3 $ΰν διέόραμεν? ο( Η

ΐί ΤΗ ο 56 ηι || 4 γενομίνοι; ΒαίψοΙ: ο{Ά || 23 οίς Βαίί^οΙ || 31 εχονσα

ΒαίϊβοΙ τεοΐα: ε/~ Η
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έπιγελώσί μον, καϊ αϊσχύνομαι' καϊ ου φέρω τας άλγηδόνας.

Καϊ λέγει αυτί/ 6 πατήρ αυτής· ^Ω, αγαπητή ψυχή μον, ποίον

λοιπόν ιατρών εισαγάγω σοι; μη ουκ εϊσήγαγον Λεύκιον τον

τοϋ βασιλέως, και όλου τον παλατίον τους Ιατρούς, αλλά καϊ

Ήλείδην τον της βασιλίσσης εύνονχον, και την | Έολγίαν την 5 'Λ* Β

προς χείρα της βασιλίσσης, 'έχουσαν φάρμακα καϊ πάσαν

χ^εραπείαν, καϊ ουδείς ήδννή&η ίάσασ&αί σε; Η δέ εϊπεν

Οιδα πάτερ, οιδα 'ότι κέκμηκας συν έμοί' όπερ δέ νυν αξιώ

ποίησαν μοι. ιδού ήκουσα έν τη νυκτϊ ταύτη ιατρού τίνος

ξένου φωνην καϊ κηρύττοντας ξένα φάρμακα έν τοις άπο&ή- 10

καις ταΐς σαϊς· έχεινος μόνος δύναται, με ϊόσασ&αι. και γαρ

ώς ήμην άκροωμένη αυτόν άνεσιν πολλήν των πόνων έλάμ-

βανον. διό παρακαλώ πάτερ καϊ δέομαι, κάλεσόν μοι έκεϊνον

καϊ οιδα ότι ϊα&ήσομαι.

41 (δ) "Ο δέ ταχέως έπορεύ&η εις τάς άπο&ήκας, καϊ 15

έζήτει τον ξένον, και ενρών τον Φίλιππον κα&ήμενον ειπεν

Σν εϊ 6 ξένος ό έπιδημήσας τη πάλει ταύτη ιατρός; Άπο-

κρι&εϊς δέ ο Φίλιππος εΐπεν Ίησοΰς έστιν ό έμός ιατρός, ό

των κρυπτών καϊ φανερών θεραπευτής" άπέρχομαι ουν μετά

σον. Καϊ άναστάς ό Φίλιππος εισήλ&εν εις τήν οϊκίαν αντον, 20

καϊ ενρεν τήν &νγατέρα αντον κλαίουσαν πικρώς.

42 (6) Και φι,σιν ό πατήρ αύτής' Τί κλαίεις τέκνον;

Ιδον ήγαγον τον ϊατρόν. "Ή <5ί εΐπεν Καλώς ώ πάτερ ότι

σήμερον άνέπαυσας τήν -ψυχήν μου. Ό δέ απόστολος εϊπεν

αυτή· Μή φοβοϋ κόρη· τα φάρμακα τοϋ έμοΰ ιατρού άρτι ϊασίν 25

σοι παρέξουσιν. Καϊ ώς ήκουσεν ή κόρη, έπεσεν έπϊ πρόσω

πον, καϊ προσεκύνηαεν αντώ λέγουσα" Προσκυνώ τον έν σοϊ

ϊατρόν. ιδού ραίνω μου τήν οϊκίαν νδατι κα&αρώ εις έπί-

βασιν | τοϋ σον Ιατρον, καϊ έκδνσαμένη μου τα βύσσΊνα νπο- 215 β

στρώσω αυτά ύπό τους πόδας αντον. άν&ρωπε τον άλη&ινοΰ 30

ϋ-εον βοή&ησόν μοι" οιδα γαρ ότι δννασαι. Και λέγει τω

πατρϊ αυτής· Είσαγάγωμεν αύτόν ένδοτέρω, Ίνα ϊδη 6 τοϋ

&εον άν&ρωπος τήν πληγήν τήν ονσαν έν όλω τφ προ-

σώπω μον.

43 (7) Ό δέ Φίλιππος ίδών παρεμυ&ειτο αυτήν τε και 35

τον πατέρα αϋτής, διδάσκων αντονς καϊ παραδιδυνς τά περϊ

τοϋ Ίησον, ότι Αντός έστι μόνος μονογενής ό τον έπονρανίου

3 ϊατρόν ΒαΙφΙ [οτΙ τβ€ί« || 5 ήλΐδην V \\ 10 χαϊ άεΙΊ || 37 <Μ

μόνος ? ?

2*
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ίϊΐον υιός, όνπερ έάν πιοτεύσητε, όλους τους αιώνας ζήσεσ&ε.

Και λέγει Χαριτίνη τω άποστάλφ· Παρακαλώ ονν σε δούλε

τοϋ &εοϋ, ΰΒράπενσόν μου την οδννην, και τελεία 'έσομαί σοι

δούλη. Λέγει αύτη ό Φίλιππος" Ανάστα και ενεγκαι την

ο δεξιάν αου χείρα δια τοϋ προσώπου σου λέγουσα· Έι> ονόματι

Ιησού Χριστού Ια&ήτω ή πληγή τοϋ όφ&αλμον μου. Έποίη-

σεν δέ κα&ώς είπεν αύτη , και παραχρήμα ϊάϋ-η έν αύτη

τη ώρα.

44 (8) Έπίστευσεν δε και ό πατήρ αντης και ή ϋ-νγάτηρ

10 αντον, και κατηξιώ&ησαν της ίν Χριστώ σφραγϊδος. έγένετο

δέ χαρά μεγάλη έν τω οϊχω αυτών χαϊ πολλοί δούλοι πολλαί

τε παιδίσχαι και παίδες χαϊ νήπια έπίστευσαν εις τον χνριον

ημών Ίησοϋν Χριστόν. η δέ Χαριτίνη σχήμα και ένδυμα

ποιήσασα άρρενικόν ήχολού&ει τψ Φώίππω έν πίστει Χριστον

Ιό δοξάζονσα τον ϋ-εόν. \

216 Β Πράξις ε' γεναμένη έν πάλει Νικάτηρα χαϊ περί τοϋ Ιερέως.

45 (1) Φίλιππος δέ ό τον Χριστού απόστολος προ οφθαλ

μών &έμενος άνελ&ε'ιν χαϊ εις Νικάτηρα πάλιν ούτω λεγο-

μίνην της Ελλάδος, ήκολοΰ&ησαν αύτώ πολλοϊ μα&ηταί, χαϊ

20 ήσαν αγαλλιώμενοι. βαδίζοντες ονν σύν αύτώ έ&εώρουν την

χάριν της άποκαλνψεως τοϋ Χριστού· έν οΐς ην 6 Φίλιππος

ημέρας και νυκτός μι) διαλιμπάνων ομιλών μετ αύτών καϊ

διδάσκων αύτούς τά μεγαλεία τον Χριστού και την σωτη-

ρίαν καϊ την πραότητα καϊ την έλπίδα της αιωνίου ζωης.

25 46 (2) Και έν τω τον Φίλιππον άνιέναι έν τη πάλει σύν

τοις μετ αυτού, έχινη&η ή πάλις όλη, άτι ηλ&εν Φίλιππος ο

μα&ητης τοϋ Ίησοΰ, καϊ έταράχθησαν λέγοντες· Τΐ ποιοϋμεν

περϊ αντοϋ; άτι έάν συγχωρήσωμεν αύτώ πάσα η πάλις αύτώ

άχολου&ησει' χαϊ ού μικρόν πράγμα έάν ούτος ώδε οιχηση,

30 ότι ηκοΰσαμεν αύτυν πολλά πεποιηχέναι σημεία εις τάς αλλάς

πόλεις, και ούδεϊς ηδυνήβ-η χαχώσαι αυτόν, η δέ διδασκαλία

αυτού έστι διαχωρίζουσα άνδρας καϊ γυναίκας, λέγων ότι Ή

* ΐιιγκε ΒαΙίβΌΙ (οτΧ Γβϋίβ || 7 έν] β[ II ΰί 9, 20 || 9 αυτής εεβίηήί

ΒαΙϊβΌΙ Ι'οτί τβοίε: απ άβϊ κ. ή 9. α.? || ιη νιχατήρα V (<;/" 18) Νικατήρας

ΒαΙψοΙ: ο{ ΖϊρίίΚί ΙαΙιτΙ) /" ρτοί ΤΙιεοΙ XVII (1891) ρ 4ί>9 \\ ιερίος V

Ίερίον ΒαίφΙ (<;/" Ιϊρηνί I ε): «τ Ίρίον (421, 7; 23, 30; 26, 16 αϊ βί
22, ί) ηΪ5% (οτΐβ νΙραιος ιιοτηβη (υ,ίΐ αηί'Ήραιος || 18 Νιχατήρας ΒαΙί^οΙ:

ε[ 16 || 88 λέγων εβοΐιιςίΐ Βαίί^οΙ
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άγνεία φησιν ύμιλέϊ τω &εώ. Και διδάσκει πιστενειν είς

όνομά τίνος Ιησού. \ νυν ουν, έπειδή ονπω ενρεν έν τή πάλει 217 β

ημών οϊκησιν, έκβάλλωμεν αυτόν πριν κηρύξει, και τάς γυναί

κας ημών υπ αντοϋ άπατη&ήναι.

47 (3) ΎΗσαν δέ και Ιουδαίοι λέγοντες σκληρά ρήματα δ

κατά Φιλίππου, δτι ην παραλύων τάς παραδόσεις αυτών,

άποκρι&εις δέ εις έξ αϊτών άρχων όνόματι'Ιρεος 'έψη' Ακού

σατε μου ψησιν ώ άνδρες φίλοι και συμπολϊται' μη έπανα-

στώμεν άνδρϊ ξένφ έπ' άδικία και βία· αλλά άκούσωμεν και

δοκιμόσωμεν την διδασ/.αλίαν αύτοΰ, και τότε τελέσωμεν τά 10

λαλούαενα.

48 (4) Ην δέ ό Ίρεος πλούσιος έν αντοΐς· ήρεμα δέ βον-

λόμενος διασκορπίσαι την βουλήν αυτών ταύτα 'έλεγεν ην

γάρ συνετός και άγα&ός και μισών άδικα· διό ονδεις έτόλ-

μησεν άντειπεϊν αντώ. άναχωρήσας δέ ό "Ιρεος άπό της 15

συστροφής αυτών άπήλ&εν προς τον Φίλιππον, και δέδωκεν

αυτόν το χαίρε πρώτος, και 6 Φίλιππος εϊπεν αντω· Κε-

χαριτωμένος σύ έν ειρήνη Χριστού, ότι ουκ 'έστι δόλος έν τη

ψυχη σου. Και εΐπεν ό "Ιρεος· ΙΛκολου&ήσω σοι, και τί άρα

'έσται μοι; Και ό Φίλιππος· "Οτι όλως έ&ον έν τη καρδίψ 20

σου ζητήσαι την όντως ζωήν, λέγω σοι' σω&ήση σύ και ή

οικία σον και πάντες οι συν σοί' και κα&ώς ήγωνίσω συ

ύπέρ έμού έν τω όχλω, ό- κύριος Ιησούς δώσει σοι άνάπαυσιν

έν τη έσχάτη σου πνοή. |

49 (5) Λέγει ό "ίρεος· Πώς οΐόας ότι νπέρ σοϋ ήγωνι- 25 218 Β

σάμην; Και λέγει ό Φίλιππος· ΟΙδα τέκνον, οϊδα τά παρ' έκά-

στου ειρημένα. Λέγει ό "Ιρεος· Γίνωσκε άν&ρωπε τον &εον

ότι ηλ&ον εις συνάντησίν σον ούκ έχων δόλον μή ουν άμελή-

σης μον, ότι ήτοίμακα την ψυχήν μου είς σωτηρίαν. Και ο

Φίλιππος φησι' Ό κύριος τελειώσει τήν έπι&υμίαν σου' μόνον 30

μη διστάσης προς τον καταρτισμόν ον ένεκεν προς ημάς παρε-

γένου. Λέγει 6 "Ιρεος· Έγώ ονκ έπιστρέφομαι προς τά οπίσω

έν φ την έλπίδα έχω. Λέγει ό Φίλιππος· Θέλημά έστι τοϋ

&εοϋ δι όν και ήλ&ον ϊνα μή έκπέσωσιν οι πιστενσαντες,

αλλά ζήσωσιν έν τω Χριστώ, και λάβωσι τάς έπαγγελίας τάς 35

νπ αντοϋ τεταγμένας εις σωτηρίαν.

3 «χ εκβάλωμεν? || κηρνξ% ΒαίΐβοΙ: $ετ κηρνξαι?? ΰ[ 4 || 1 ΐρεως V ||

10 $οτ τελέαομεν?? || 12 "ρεος V || 17 αντδν] αντω ΒαΙν^οΙ || καΐ χαριτωμένος

V καΐ χαριτονμενος ΒαίϊβοΙ || 29 ήτοίμασα ΒαΙϊ/^οΙ || 32 ροεί οπίσω Ιαειι-

ηανι ήί/ηϊβΰαί Βαίϊ^ΌΙ τεοίβ ηΐ νίάβΙυ,Γ
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50 (6) Λέγει ονν 6 Ίρενς προς τον Φίλιππον Αονλε

τον θεον, ει ενρον χάριν ενώπιον σον, εΐσελ&ε εις την οϊκίαν

μου, ει άξιος εϊμι, κάγώ ποιήσω αντήν σνναγωγην χριστιανών.

Ειπεν δε ό Φίλιππος αντώ- "Λπελ&ε πρώτον είς την οϊκίαν

5 σον, και κα&άρισον αυτήν. 'Ό δέ Και πώς φησι κύριε καθα

ρίσω αντήν; Λέγει ό Φίλιππος" Μηδεμίαν άδικίαν ϊάσης, και

ττ/ γυναικί σον ώπύταξαι. Άκουσας δέ ό "Ιρεος 'έδραμεν, και

ήν β-ανμάζων ό Φίλιππος, και 6 "Ιρεος 'έλεγεν προς έαντόν

εν τη καρδία αύτον· Γένοιτο μοι 'ίησον κύριε και 'έως θανά-

10 του υπέρ του σου αποστόλου άγωνίσασ&αι. \

219 β 51 (7) 'ίΐς δέ είσήλ&εν εις την έαυτοΰ οικίαν, λέγει αντώ

η γυνή αυτόν· "Ηκονσα άνερ καλέ ότι έσκόρπισας την βουλήν

τών ιερέων και Ιουδαίων περί τίνος ξένου μάγου ονόματι

Φιλίππου. "Ο <?« εΐπεν αντί}· Εϊ&ε γνναι άξιοι νπήρχομεν

16 του ποιησαι την οίκίαν ημών του ϋ-εοΰ αύτον κατοικητήριον.

Λέγει αύτφ· Ού &έλω αυτόν είσελ&εϊν εις την οικίαν μου,

ότι ως 'έαα&ον χωρίζει άνδρας και γυναίκας· άπελενσομαι δε

εις την οικίαν τών γονέων μου, και ονκ αφήσω την πρόϊκά

μου ε'ις την οϊκίαν σον. αποσπάσω δέ και τονς δούλους μου

20 ους προήγαγόν σοι, και τάς άβρας μου, σνν πάσι τόΐς τέκνοις

αυτών. Ιδού χρόνους είκοσι τέσσαρας συνέζησά σοι και ουκ

άντειπόν σοι μικρόν η μέγα ρημα. τί δέ και τα τέκνα σου

ποιήσεις έάν εϊσάγης τον μάγον Ικεϊνον ώδε; πάντως γαρ και

&όρυβος πολύς 'έσται της πόλεως έν τη οικία σου.

26 52 (8) Λέγει αύτη ό "Ιρεος έν πραότητι' Τί λνπησαι;

μακρο&ύμησον μάλλον, πιστεύω γαρ ότι και σύ αυτή πιστεύ-

σεις τω δια τον ξένον κηρνττομένφ &εω, ότι αυτός κρείττων

ημϊν έστιν νπέρ τον μάταιον ήμϊν πλοντον. Λέγει αντώ η

γυνή αύτον· Λνάστη&ι , φάγε και πίε, και γενον εύφραινό-

30 μενος' έμέ γαρ ου δύνασαι άπατήσαι. Λέγει αύτη· Και

ποιον δίκαιον φαγεϊν με η πιεϊν του άν&ρώπον τον &εον

πεινώντας έν τη ημετέρα πόλει; όνπερ έάν ϊδης, πιστεύεις ότι

άγιός έστι. κατάστειλον ονν σεαυτήν έκ της ματαίας απο-

22ο β νοίας και απιστίας σου, 'ίνα κόγώ \ απαγγείλω σοι μέρος τι

35 της έν αντώ έπιστήμης. γνώθι ονν ώ γνναι ότι άν&ρωπος

1 $ογ "ΐρεος? 0^20, 16 || 12 εεν όιεσκόρπισας? || 13 ιερέων οοτνυ,ρΐ υϊά:

$ΰΤ Νικατηραίων?? ο(2(), 26; 21,5 || 20 «Ο' προοήγαγόν? || ανρας V: ϋοττ

£αίί//ΌΙ || 28 εισάγεις V: «τ είσαγάγ%ς ? || 25 «τ λνπεϊσαι? λνπ% Βαίί/^οΙΙ]

28 $ο· ημών πλ. ?
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■&εον έστι, καϊ ότι χάρις πολλή έν προσώπω αύτοΰ, πραότης

δέ και όπλότης έν αντω.

53 (9) Λέγει αντω ή γυνή· Λρα ό &εός αύτον ώς οι

ϋ·εοι της πόλεως ημών είσι, χρυσοί και ήσφαλισμένοι έν τω

ναω; Ό φησι' Ονχ όντως· ό γαρ &εός αντον &εός έστι 5

ζών έν ούρανοΐς, δυνατός, ύπερηφάνοις &ραύων οι δέ ϋεοι

της πόλεως ημών τέχνη ασεβών μελετήματα. Λέγει αύτώ ή

γυνή αντον· Και άγαγε αυτόν, ϊνα ϊδ'ω κάγώ τον έν αντω

ϋ-εόν.

54 (10) Και έΐ-ήλ&εν ό "Ιρεος της οΙκίας σνναντήσαι τω 10

Φιλίππω, και λέγει αύτφ· Δέομαι, ανάστα και εϊσελιϊε είς

την οϊχίαν μου, και ανάπαυσαν σεαυτόν έν είρήντ/. Προφ,&ά-

σας δέ ό Φίλιππος άνήγγειλεν αύτώ πάντα όσα έστασίασεν

αντω ή γυνή αύτοΰ· ό δέ "Ιρεος έξεπλάγη πώς πάντα έγνω.

και 7Λγει 6 Φίλιππος· Γίνωσκε τέκνον ότι, ει και έλάχιστός 15

είμι και ταπεινός, αγώνα 'έχω όπως τελειώσω την έμπιστευ-

&εϊσάν μοι οικονομίαν. ει δέ &έλεις, αναγγέλλω σοι και τα

λαλη&έντα ρήματα πάντα έν τή οΐχία σου. Ό δέ "Ιρεος παρε-

χάλεσεν αντον σιωπήσαι τον 'έλεγχον της γυναικάς αντον.

55 (11) Οι δέ σννόντες τω Φιλίππω λέγονσιν αύτώ· 20

Απόστολε Χρίστου, ϊως πότε έσόμε&α ώς αιχμάλωτοι έν-

ταν&α; έπε'ι ονν ήτοίμασεν ήμϊν \ Ίησοΰς Χριστός τον άνδρα 221 Β

τούτον, άπέλ&ωμεν μετ αντοΰ έν είρήνρ. Ό δέ "Ιρεος ήγαλ-

λιάσατο ότε ήκουσεν ταντα παρά τών μα&ητών αύτον, καϊ

πεσών έπι πρόσωπον παρεκάλει τω Φιλίππω καταλνσαι έν τή 2ό

οικΐτ$ αύτοΰ. και άναατύς ήκολού&ησεν αυτόν, ό δέ "Ιρεος

έβάδιζεν εαπροσ&εν χαίρων.

56 (12) Ίδόντες δέ τοΰτο οι άρχοντες και το πλή&ος

έταράχ&ι,σαν άπαντες, και 'έλεγον "Ιδε πώς ό μάγος άκολου-

Ο-ει τφ Ίρέφ· άλλα μη συγχωρήσωμεν. Και ώς 'έψ&αΰεν 6 30

"Ιρεος προς τον πυλώνα της οικίας έβόηαεν Λνοίξατε τω αν-

ϋ-ρώπω τον &εον. Καϊ ΰ ίϊυρωρός ταχέως ήνοιξεν, καϊ ίΐσίλ-

&ών 6 Φίλιππος συν τοις μα&ηταϊς αντοϋ ειπεν Ειρήνη τω

οίκω τούτω. "Εδραμεν δέ ό "Ιρεος όπου ή γυνη αύτοΰ ην έν

τώ κοιτώνι αντής, και ειπεν αυτή· Λνόστα, ϊδε την χαράν 35

ημών την είσελ&ονσαν έν τή οΙκία ήμών σήμερον έκδνσαι

δέ ταϋτα τα ιμάτια τά διάχρυσα, και βάλε τα κοσμοϋντά σε

4 είαι βμΙηβϊΙ ΒαϋβΌΙ || 6 νπερηφάνονς ΒαϋβΌΙ ηεΐβ || 7 $ετ τέχ

νης ? || μελετημάτων ΒαΙΐβΌΙ || 17 άναγγιλώ ΒαΙίβΌΙ: ε['37, 8 || 26 αυτόν] $ογ

αύτφ? || 37 ιοτ λάβι? ε( Αη 59, 16 βί ΟΙα$$ίοαΙ Κβυίβτν VIII (1894) ρ 339
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εις άφ&αρσίαν. ΛΗ δέ μετά &υμοϋ εϊπεν αύτώ' Άπόστα

άπ έμον' ουδέ γάρ ο'ι έκ της οιχίας μου εϊδόν ποτε το πρό

σωπον μου απλώς· και πώς ξένφ άν&ρώπω όφ&ήσομαι;

57 (13) Και ώς ούκ έβούλετο έξελ&εϊν, έκέλευσεν ό "Ιρεος

Β τοις έαντοϋ δούλοις βαστάααι κα&έδρας ποικίλας και κεκοσμη-

μένας έκ χρυαοΰ, και &εϊναι προ τον πνλώνος, όπως ό Φίλιπ-

222 Β πος κα&ίση καϊ οί συν αντώ. ώς δέ \ εϊδεν ό Φίλιππος,

εϊπεν τοις οϊκέταις· "Αρατε αύτάς, ου γαρ έπ ανταις κα&ί-

σομεν. Και ό "Ιρεος Μή μέ φησι διδάσκαλε λύπει. Και ό

10 Φίλιππος Έγώ φησιν ον λυπώ ούδένα, αλλά πάντας αναπαύω·

περί χρυσον δέ και αργύρου όλως ουκ, 'έστι μοι χρεία, ότι

ταϊιτα μάταια, και πνρϊ άναλω&ησονται. και τί όφελος άν-

ϋ·ρώπω ότι κοσμεί έαυτόν ίματισμώ και χρυσώ, της ψυχής

αντον μελλούσης έν πυρι χειμάζεσ&αι; ή τί όφελος ώραιό-

16 της; ότι φ&είρεται κάλλος καϊ ό έν τω κόσμφ πλοντος ονχ

υπάρξει.

58 (14) Εϊπεν δέ ό 'ίρεος· Αρα ζήσομαι; ότι έν οδύνη

καρδίας είμϊ έφ' οΐς πρότερον ήμαρτον. Λέγει ό Φίλιππος·

Μή φοβη&ής, μηδέ διχρυχήσης· δύναται γάρ ό Ίησοΰς, έάν

20 και σν μετανοήσης έκ -ψυχής, άφιέναι σου τάς αμαρτίας

ασπερ έν άγνοίφ έποίησας. τί δέ καϊ ή γυνή σου ή φοροϋαα

νυν τά διάχρυσα καϊ υπό κοιτώνος ονσα; ούχϊ είπέν σοι ότι

Άπόστα άπ έμοΰ, ότι ουκ έξελεύσομαι εις πρόσωπον άν&ρώ-

πον ξένου; 'ίΐς δέ ήκονσεν ταϋτα ό "Ιρεος, ανέστη μετά σπου-

25 δής, και ήλ&ε προς την έαυτοϋ γυναίκα λέγων "Εως πότε ή

τοσαντη περϊ σέ έστι λή&η; ανάστα καϊ ϋ-έασαι άλη&ώς

&εον άν&ρωπον, ότι τούς λόγους ους εις έαυτούς έλαλησαμεν

και πάντα τά έν κρύπτω άνήγγειλέν μοι. Λέγει αντώ ή γυνή

αυτον' Καϊ μέγα ότι άνήγγειλέν σοι τά ρήματα μου; νπαγε,

223 Β 30 μη | με απάτα ' τά δέ περί σεαυτον ποίει ώς &έλεις. Και πάλιν

φησϊ προς αντόν Τί ουν ποιήσομεν τούς υιούς ημών ή τάς

■θυγατέρας ημών η τούς δούλους, καϊ περϊ των υπαρχόντων

ημών, εϊ όλως εϊπη ήμϊν 6 ξένος ότι 'Εάν μη καταλείψητε

τον πλοντον, ού δύνασ&ε σω&ήναι; Τί ποιήσομεν καϊ ότι

35 τονς δύο νιούς ημών έμνηστευσάμε&α κατά τήν ήμετέραν

ομοιότητα; και έάν μα&ητεύσωμεν τω ξένω, τί εσται;

59 (15) Καϊ ώς ταϋτα 'έλεγον, Άρτεμήλα ή ϋ-υγάτηρ

αύτών άκονσασα ταντα εϊπεν ΤίΙ μήτερ, τί ταϋτα 7Λγεις; ει

" ίΰΓ ώραιότητοςΫ || 22 $<τ επΙ?? \\ 26 λτ %ύταιΊΊ || 31 εϊ 34 ποιή-

αωμεν V || 37 ίίτ Άρτεμίλλα? ΰ/" Η
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γάρ τις έστι ζωή εις ην εισελενσιι σιύ και ό πατήρ μου, δήλον

ότι χαγώ αυτής βονλομαι μετασχεϊν. ΊΗν δε ή Άρτεμήλα

σφόδρα ωραία, και λίγει αντί] ή μήτηρ αύτής Νερκέλα"

Ανάστα ώ &ύγατερ και 'έκδνσαι τούτο το πολύχρνσον 'ένδνμα

ό φορείς. "Η δέ ειπεν Το &έλημα τοϊι &εον τον ξένον ϊοται 5

ϊν παντί. Λέγει πάλιν 6 "Ιρεος τή γυναικϊ αντον Νερκέλα"

Έξέλ&ωμεν προς αυτόν Ιάν γάρ ϊδης αντόν, πάσα ή οΙκία

ημών πιστεύει εις αντόν.

60 (16) Και εν&ύς ανέστη, και έξεδνσατο τά ιμάτια τα

διάχρναα, και ένεδύσατο 'ένδνμα ταπεινόν αύτη τε και ή &υ- ιο

γάτηρ αυτής, και έξήλ&ον έκ τον κοιτώνας, ό δέ~ "ΐρεος προε-

πορενετο άγαλλιών ην δέ ή καταστολή αυτών εύπρεπής και

ουδέν ην ώχατακάλυπτον τον σώματος αντών, ει μή τάχα

μόνον οί όφ&αλμοί. και λέγει δ "Ιρεος" Δεύτε, μή διστάσητε. \

'ίΐς ονν ηλ&ον προς τον άπόστολον του Χριστού Φίλιππον, 15 224 β

και εϊδον αντόν ώς μέγα τι φώς, και τούς μα&ητάς κύκλω

αύτοϋ, ουκ ίσχυσαν έγγίσαι αντω" και 6 "Ιρεος δέ έφοβή&η

τον Φίλιππον, πώς όντως μετεμόρφωσεν έαυτόν. και πε

σόντες έπι πρόσωπον 'έκλαιον λέγοντες" "Ιλεως ήμϊν γενοΰ.

Και έσαλεύ&η πάσα ή οικία δια τον φόβον τον έπελ&όντα 20

έπ αυτούς.

61 (17) "Οτε δέ έγνω ό Φίλ,ιππος ότι ού δύνανται νπο-

φέρειν τυ βάρος τον φωτός, έμνησθη τον Ίησον, και έγένετο

πάλιν έν τι) είκόνι τή πρώττ) και εϊπεν ό Φίλιππος" Άνάατητε

και μή φοβεϊσΟε. Και ώς άνέστησαν , εΐπεν ή Νερκέλα τω 2ό

Φιλίππω" Μακάρια είμϊ ει ϊαομαι άξια ϊνα οίκησης έν τή

οικία μον ουαι γάρ, ούαϊ τή απιστία μου. μή ονν λογίση

τά έλ&ύντα έν τή καρδία μου και τονς κρύφιους μον περι

σον λόγους" ότι ουκ έγίνωσκον τις ει. Ό "Ιρεος ήν εύφραι-

νόμενος έπι τοις ρήμασιν αντής, και ότι ή &νγάτηρ αντον, ώς 30

ειδεν την μητέρα αντής κλαίονσαν, και αντης τα δάκρυα

έρευσαν έπι τάς παρειάς αυτής, ομοίως δέ και οί δούλοι και

αϊ δουλίδες έ&ροη&ησαν έπι τή τοσανττ] οπτασία.

62 (18) Ό δέ Φίλιππος τή Νερκέλα 'έφη" ΕΙ &έλεις ζήσαι

γΰναι την αιώνιον καϊ μακαρίαν ζωήν , καταφρονήσασα τον 36

παντός βίου και τον κάλλους σον; "Η δέ άποκρι&εϊσα εΐπεν

"Οσα έόν κελεύης ποιήσω ϊνα | γένηταί μοι σωτηρία. Ωσαύτως 225 Β

και ή ϋ-υγάτηρ ειπεν Δέομαι σου άν&ρωπε του &εον, κάγώ

3 ποη ηυ,ΙΙα ρταβίβηηϊ$ία β$Β€ ηϊιΙΐηΧυχ || 37 κελείας V: ίΰτ κε-
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&έλω σω&ήναι. Εϊπεν δε ό Φίλιππος" Εφ 'όΰον καϊ σύ

καταλιμπάνεις τό κάλλος τον σώματος αον, σω&ήση.

63 (19) Ήρξατο ούν διδάσχειν αυτούς τώ περί πίστεως

καϊ τά περί τον νιου τον &εον, και κατηχήσας αυτούς και

5 πάντας τονς τον οϊχον έβάπτισεν εις το όνομα τον πατρός

και τον νιου χαϊ τον άγίον πνεύματος, έμείναμεν δέ έι> τω

οϊχφ αύτών μηνα ήμερων, διδασκόμενοι χαι οδηγούμενοι υπό

Φιλίππου είς την όληβ-ινήν γνώσιν και συνέτρεχον πλή&η

πολλά κα&' έκάστην υπ αύτοϋ διδασκόμενοι, καϊ έπίστενον

10 μεγαλυνόμενοι έν τη δόξη τοϋ Ίησον, &εραπενόμενοι ο'ι τάς

νόσονς έχοντες· καϊ τά ακά&αρτα πνεύματα 'έφνγον και

πάντες ϊλεγον Εύλογητός ό Φιλίππου &εός, ότι τϊί ϊδίμ αύτοΰ

εύσπλαγχνία ή&έλησεν ημας σώσαι· αντώ αϊνοϋμεν καϊ δοξά-

ζομεν εις αιώνας αιώνων, αμήν.

15 Πραξις ς' έν Νιχάτηρα πάλει της Ελλάδος.

64 (1) "Οντος δε τον Φιλίππον έν τη οικία τον Ίρέον,

χαϊ τών αδελφών πάντων συνηγμένων, έκινή&ησαν πάντες οί

226 β όντες Ιουδαίοι και παρασεβό\μενοι έν τη πάλει πάντες κατά

τον Ίρέον, ότι ην ΰ Φίλιππος έν τη οικία αύτον, λέγοντες

20 ότι Ου μικρά φροντϊς ημϊν έστι και οδύνη ότι ό μάγος ό

λεγόμενος Φίλιππος έν τη οικία έστι τοϋ Ίρέον, χαι ότι

δι αύτον πολλούς άπατφ. Καϊ ην ή στάσις πολλή ότι ό

"ίρεος έπίστενσεν τφ Χριστώ πανοικί, χαϊ έλεγον Εί τάχιον

έγνωμεν, έδιώξαμεν αν τον μάγον, η και έκλείσαμεν τάς πύλας

25 της πόλεως, και ούκ άν είσηλ&εν ό φαρμακός' άλλα πέμιρωμεν

προς τον "Ιρεον άνδρας τινάς κατά την αξίαν αύτοΰ, και η

άποστήσει έαντόν της τον ξένον άπάτης, η προσαγάγη αντόν

έν τφ δημοσίφ.

65 (2) Καϊ προσχαλεσάμενοι τών πρωτίστων άνδρας

30 ίπτά παρεκάλεσαν άπελ&εϊν, εϊπόντες· Είπατε τφ Ίρέφ' Ή

πάσα πόλις προσδέχετα'ι σε. Καϊ άπελϋ όντες έστησαν προ

τοϋ πυλώνας, και ούδεις αυτών έτόλμησεν καλέσαι διό τό

πλήθος τών μα&ητών. καϊ έξελ&ονσά τις παιδίσκη και

Ιδοϋσα αυτούς εϊπεν Τίνα ζητείτε ώ άνδρες, καϊ τίνος ϊνεκεν

4 άβΐ τά"! || 0 έμειναν ΒαΐίβΌΙ: ο{ Π, 1 || 10 ρτα£ίβτηιϊ$$η$ υ,ιάεΐυ,τ

Ιοαιε άβ $βτυ,ο άβΜΗ: ο[ Η || 11 εφενγον ΒαίψοΙ ρΓούαΜϊίβτ || 13 «τ

αντόν? || 17 ά*1 πάντες ? || ί2 άβΐ ή? || -5 πέμψομεν V || 27 προσαγάγει

V: ίετ προαγάγω ?
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στήκετε προ των ημετέρων πυλών; Οϊ δε ονκ έδωκαν αύτη

άπόκρισιν. και εϊσδραμονσα μετά σπουδϊ,ς, κλείαασά τε τους

πυλώνας, προσελ&ονσα τω Ίρέω λέγει· ΎΩ δέσποτα, έπτά άν

δρες ϊστανται προ τοϋ πυλώνος, και τα πρόσωπα αυτών

γέμει πονηρίας και αδικίας. Και άναστάς έξήλ&εν, και &εα- 5

ΰάμενος αυτούς έμειδίασεν. είπαν δε προς αυτόν | Χαίροις 227 Β

6 μέγας και πρώτος της πόλεως. Και εϊπεν 6 Ίρεος· Τίνος

ένεκεν ήλ&ετε; η νομίζετε με μεταστήσαι από τον άγιου αν

δρός; τί όντως στήκετε έν πονηρία; Και Απαν αιτώ· Ή πάσα

σχεδόν πόλις απέσταλκεν ημάς, και ει &έλεις έλ&έ. Και ήχο- 10

λον&ι,σεν αντοϊς ό "ΐρεος.

66 (3) Ώς δέ εΐδον αυτόν οι κα&εζόμενοι άρχοντες, άνέ-

στησαν και ίξεπλάγησαν ότι ονκ ην ήμφιεσμένος ώς πρώην,

καϊ ότι οντε μετά όιρικίου και όχλου, άλλα δύο δοϋ)>οι μόνον

ηκολού&ουν αντω. είς δέ τις έξ αντών Όνήαιμος πρώτος 15

εϊπεν μετά τό κα&εσ&ήναι αυτούς· Οίδα ότι ουκ Ισχύω λαλή-

ΰαί σοι, αλλά, παρακαλώ , ψϋ-έγξαι ημιν διά τί ούτως άπη-

ονχασας πανοικϊ μετά τον ξένον και μάγου τοϋ κα).ουμένου

Φιλίππου; μή τι καινότερον άκουσας ηπατήΟης υπό τον ξένον;

ννν ούν παράδος -ημιν αντόν , ϊνα και συ σω&ης καϊ η οικία 20

σου, ότι πάσα ή πόλις κατά σου στασιάζει, μι) ουν ημάς

απαξίωση, αλλά όποκρί&ητι ήμϊν καν εν ρημα, ότι καϊ οί

άρχοντες καϊ πάσα ή πόλις σον ένεκεν σννήλ&ον.

67 (4) Καϊ ό "Ιρεος άπεκρί&η· "Ινα τί Ιγώ σήμερον

νφ ημών ανακρίνομαι ένεκεν του δικαίου ανδρός; άπόστητε 25

άπ αύτοΰ, και την ταραχήν νμών παύσασ&ε, μη ποτε άγανα-

κτήσας ό τον &εον άν&ρωπος έπικαλέσηται τον ίδιον &εόν,

καϊ πάντας υμάς πυρι κατακαύσει.

68 (5) Οί δέ άρχοντες και τά πλή&η έκραξαν Ού πιί&εις

ημάς τον \ ξένον είναι έν τη πάλει ημών. οντε γάρ άνεχόμε&α 30 228 Β

της διδαχής αντον' 'έχομεν γάρ ημετέρους &εονς ϊαχυρονς

υπέρ τον &εον αντον. ΟΊ δέ Ίονδαϊοι μείζον έκραζον "Αρατε

την άδικον ταύτην καϊ ξένην διδαχην της πόλεως ημών. Ίδών

ουν ό "Ιρεος ότι ού δύναται άνατρέψαι τά πλή&η, άνεχώρη-

σεν εις την οϊκίαν αντοΰ. και έμβλέψας ό Φίλιππος τω 35

Ίρέω λέγει" Μή τι έφοβή&ης περϊ τών στασιαζόντων; Και

1 $στ τον ημετέρου πνλώνος? ΰ/~ 4; 26, 31; 28, 10 || 2 «τ τον πνλώνα??

<,// || β η ν.] ένομίζετε ΒαΙφΙ || 9 είπον ΒαίψοΙ || " «τ ονδέ? || 10 καϋ-ι-

ο&ήναι ΒαΙΐβΌΙ || 17 κτ άφησνχασας?? || 25 νμών || 28 καταχανάς

ΒαΙίβΌΙ (οτΙ τβε β (ει βχ η V) \\ 32 εα· τον 9είιν? \\ 33 <&> τής?
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φηοιν 6 "Ιρεος· Ουκ έπιστραφήσομαι εις τά οπίσω, εί και δέοι

άποβ-ανεϊν με.

69 (6) Και ώς ην έν τη οίκίοι τον Ίρέον ό Φίλιππος,

λαβόντες ξύλα οί όχλοι και οι άρχοντες της πόλεως πάρε

ι» γένοντο μετά &υμού και 'έκραξαν λέγοντες· Δός ήμιν τον

πλάνον, έξάγαγε τον μάγον, μή και συ και ό οΊκός σου και

τά τέκνα και οί παίδες και ό μάγος μετά των αύτού μα&η-

των πυρίκαυατοι γενήσεσ&ε' πάσα η πόλις βοα.

70 (7) '£1ς δέ 'έγνω ό Φίλιππος ότι ταράασειν μέλλοναι

10 την οίκΐαν 'ένεκεν αυτόν, άνοίξας τον πυλώνα έξηλ&εν άμα

τοις συν αντώ· συνεξη7.ϋ·εν δε και ό "Ιρεος. και πας ό όχλος

'ιδόντες τον Φίλιππον έκραξεν Ιδού, οϋτός έστιν ό μάγος,

άποκτείνωμεν αυτόν. Προσέταξεν δέ ό "Ιρεος ικανούς δούλους

ακολου&ειν τω Φιλίππω, ϊνα μη άδικήσωσιν αυτόν έν τϊ]

1δ μωρία αυτών, άρπάσαντες ουν οί όχλοι τον Φίλιππον ηγαγον

229 β ί«5 τό | βουλευτήριον, ϊνα μαστίξωσιν αντόν' οί δέ όχλοι

'έκραζον Δησατε τον πλάνου τας χείρας και τους πόδας

Ισχυρώς, και ούτως μαστϊξατε.

71 (8) Θεασάμενος δέ ό "Ιρεος την όργην αυτών άνέ-

20 δραμεν έπί τους άναβαθ'μούς τον βουλευτηρίου, και έβόησεν

φωνη μεγάλψ Ού πλήξετε τον άνδρα άνευ αιτίας· ταύτα γαρ

ό Καίσαρ ακούσει. Ώς δέ εϊδον οί όχλοι τον "ΐρεον ούτως

έστώτα, ι)γανάκτΐ]σαν λέγοντες· Μη άκούσωμεν τον Ίρέου,

όλΧ όπερ τολμώμεν ποιησωμεν. Και προσηλ&ον τω Φιλίππω

25 τον μαστίζειν, ό δέ 'Ιρεος κατελ&ών άπέσπασεν άπ αντών

τον Φίλιππον, και κρατών αύτόν της χειρός ειπεν Ιδού

πάντες λέγετε ότι μάγος έστιν ούτος· έλέγξατε τάς μαγείας

αύτοΰ. Είτα άνέκραξαν ότι Καινόν και ξένον άκουσμα ηγαγεν

ημιν, Αγνοί λέγων μείνατε, και ζησεσ&ε, και <·σεσθ·ε ώς φω-

30 στηρες έν ονρανώ· Και τον έσταυρωμένον λέγει &εόν.

72 (9) Άκουσας δέ ταύτα ό Φίλιππος ειπεν Οιδα ότι

έάν &ελΐ}σω ού μαστίζετέ με' τη γάρ δυνάμει τού έστανρω-

μένου πατάξω υμάς πάντας τυφλώσει. Εις ουν έξ αυτών

ονόματι Άρίσταρχος, υιός Πληγενοϋς , μέγας ών έν τοϊς Ίον-

35 δαίοις, ένώπιον πάντων λέγει τω Φιλίππω" Μη σπεύδε ημάς

ώ Φίλιππε τνφλώσαι' οίδα γάρ ότι δύνασαι. αλλά συζητη-

σωμεν διά λόγων περί τον Ίησον' πεϊ&ον ημιν ό λόγος' και

1 δεει V δει ΒαΙϊβΌΙ || 13 άποχτείνομεν V || 22 «τ άκοΰαεται? αη

άκονα%? ο(26, 27; 29, 2 αϊ {ει βχ η V) || » λέγον V || 30 τον] ί«· τινά??

0(21,2 61 29, 14 || 82 μαστίζετε ΒαΙψοΙ || 37 εετ πεΐαον ημάς λόγοις??? ||

πεί&ων ΒαΙίβΌΙ [οτί τοοίε
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μη τη μαγεία σον &έλε ημάς έχτνφλοϊν. χαϊ γαρ έγώ μέγας

είμϊ έν τοΊς Ίονδαίοις, χαϊ έάν επιτρέψω, άρτι λι&άσωσί αε

χαϊ τους μετά σέ. | 230 Β

73 (10) Και η-ψατο τον πώγωνος Φιλίππου 'έλχων αυτόν

6 δέ Φίλιππος ούχ άλγήσας, αλλά διά τους παρόντας πράως δ

όργιο&είς, ειπεν προς αντόν Ίδον 7Λγω σοι ότι η χειρ αντη

ξηρά χαϊ τά ώτά σον χωφά έν άλγήσει χαϊ ό δεξιός σου

όφχϊαλμός πηρός, ότι ήπείλησας λι&οβολησαί με, χαϊ έννβρισας

τον έστανρωμένον, τον ουρανού χαϊ γης ποιητήν.

74 (11) Και ην ϊδεϊν εξαίφνης παράδοξον &ανμα εις 10

αντόν εύ&έως γόρ 6 μέν όφ&αλμός αντον έχοιλάνβ-η ώς ουκ

ων, τά δέ ώτα αντον ηλγονν ον μιχρώς, χαϊ η δεξιά αύτοϋ

χειρ έχρέματο ξηρά ώδε καχεισε περιφερομένη· χαϊ έβόα λέγων

Έλέηαόν με δονλε τον έστανρωμένον &εοϋ Φίλιππε· διά τοντο

γαρ χαϊ προεϊπον ότι εϊ τι &έλεις δννασαι ποιησαι. Πάρε- 15

χάλει δέ χαϊ τονς σνν αϋτω Ιουδαίους όπως άξιώαωσι τον

Φίλιππον Ίνα σπλαγχνισ&εϊς ϊάσηται αντόν.

75 (12) Έπηραν δέ φωνήν πάντες λέγοντες" Θεόν έχεις

ξένε ϊσχυρόν &εράπευαον τον πρώτον του 'έ&νους ημών, ότι

άλη&ώς άν&ρωποι όντες &εώ μάχεσ&αι ού δννώμε&α. 20

76 (13) ΙΣπλαγχνισ&εϊς ουν ό Φίλιππος προέτρεψεν τω

Ίυέω λέγων Πρόσελϋ-ε καϊ έπί&ες την δεξιάν σου χείρα έπϊ

της κεφαλής αντοϋ, χαϊ σήμαναν αντώ τον σταυρόν τον

Χρίστου, χαϊ ϊα&ησεται. Ό δέ "Ιρεος προσελ&ών αντφ ειπεν

Έν τφ ονόματι τοΰ σταυρω&έντος Ίησον \ Χριστον γενον 2δ 231 Β

υγιής. Καϊ εν&έως ϊα&εϊς έχ&αμβος έγένετο, χαϊ δραμών

'έπεσεν εις τονς πόδας αυτόν λέγων ΟΙδα Φίλιππε ότι όσα

ίΙέλεις δννασαι· τοντο γάρ χαϊ προεϊπόν σοι· πλην ονν διά

την άπιστίαν έμον χαϊ τον σνμπαρόντος πλή&ους άνάσχον

μοι τον λόγον, ότι άχριβώς ϋέλω συζητησαι ίχ τών γραφών 30

τά περϊ τον Ίησον, διά τί αντον νμεϊς &εόν καλείτε, άλλ' ορ

κίζω σε μη πάλιν έμβριμηαάαενος έπι&ήσης μοι όδννας. Καϊ

όχλοι ειπον Άξιοϊιμέν σε Φίλιππε, μι) όργισΰής έλεγχόμενος,

μηδέ πάλιν δείλιασες περϊ την διδασκαλΐαν σον άχονσαντες

1 έχτνφλοϋν ΒαίψοΙ \\ - λι&άοονσί ΒαίψοΙ: ο/" 28, 22 || 3 σον ΒαίψοΙ

τβοί6 υΐ «ία || 7 έν ά.] έναλγήαει ΒαΙί^οΙ || 12 μιχρόν Βαίί^οΙ: ^5,29 \\

15 χαϊ βΐ ποιησαι άβΐ Βαίί^οί || βοτ ποιηααι δννασαι ? \\ άβΐ ποιηααι ? </ 28

20 άλη&ώς φιιά ίίοϊ ιιβίϊί ηοη υ,Ίάβο: ε( 9, 2ί; II, 19 || 21-22 $ΰτ τον "ΐριον? ||

21 «τ την κεφαλήν ? || 29 άνέχον ΒαΙϊ^οΙ || ,30 κγ μον ? \\ 32 «τ έπι&ήσεις ?

ΰΓ38,18 || 3:! <οί> όχλοι ? \\ όργιο&είς V
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γάρ -ημείς τα παρ αμφοτέρων χριταϊ άλη&είας έσόμε&α, και

έών νικήσης, πάντες πιστενσομεν τω δια αού κηρυττομένω

Χριστώ.

77 (14) Ό δέ Φίλιππος μειδιάσας εϊπεν προς τον Άρί-

5 σταρχον ΕΙ &έλεις, ειπέ πρώτος. Τότε 6 Άρίσταρχος λέγει

τω Φιλίππω' Λαμβάνεις τάς προφητικάς γραφάς ή ον; Και

ό Φίλιππος· Δια την άπιστίαν υμών χρεία προφητών. Και

φησιν 6 Ιουδαίος" ΙΛγνοεϊς Φίλιππε ότι γέγραπται· Τις έξη-

γήσεται τάς άρετάς σου ο ϋ·εός; Και ότι Ούδείς ποτε δύνα-

10 ται γνώναι την δόξαν σον; Και ότι Ή δόξα σον έπλήρωσε

τήν γήν; Και ότι Κύριος κριτής ζώντων και νεκρών; Και

ότι Ό &εός φησι πϋρ κατανάλισκαν και φλογιει κύκλω τους

έχ&ρούς αντον; Και ότι Εις &εός έποίησε ταντα πάντα;

232 β Πώς ούν λέγεις Φίλιππε ότι αφ&άρτως \ έγέννησεν ή Μαρία

15 τον Ίησονν, και 'έστι ίϊεός; και πώς έστανρώ&η, και πώς

άγωνίζ-η σύ περϊ αντον, ει Ο-εύς; άλλα πάντως ελέγξεις με

ότι οντάς έστι δνναμις &εον και ϋ-εον σοφία, ός σνμπαρήν

τω &εώ ότε και τον κόσμον έποίησε. τούτο γαρ ουκ αρνούμαι,

ώς εϊπεν η πρώτη γραφή· Ποιήσωμεν άν&ρωπον κατ εικόνα

20 ήμετέραν και κα& όμοίωσιν ϊάν γάρ αΐιτά σιωπήσω, ελέγ

ξεις με.

78 (15) Ό δέ Φίλιππος μειδιάσας έν αγαλλιάσει εϊπεν

εις όλον τον όχλον Άκούσατέ μου, και γίνεα&ε κριταϊ της

άλη&είας· 6 γάρ προφήτης Ησαΐας περϊ τον Χριστού λέγει·

2ό Ιδού ο παις μον όν ήρετισάμην , εις όν ηνδόκησα' &ήσω τό

πνεύμα έπ' αυτόν. Και περϊ τον στανρού αντον εϊρηται' 'ίίς

πρόβατον έπϊ σφαγήν ήχ&η, και ώς αμνός άφωνος ίναντίον

τού κείροντος αυτόν, τήν δέ γενεάν αυτού τις διηγήσεται;

Και πάλιν Τον νώτόν μου ήτοίμασα εις μάστιγας, τάς δέ

30 σιαγόνας μου εις ραπίσματα, το δέ πρόσωπον μου ουκ όπέ-

στρεχρα από αισχύνης έμπτνσμάτων. Και άλλος· Έξεπέτασα

τάς χεϊράς μον προς λαόν άπει&ονντα, και έμφανής έγενόμην

τοις έμέ μή έπιζητονσι, και ενρέ&ην τυϊς έμέ μη έπερωτώσι.

« 8ϊτάο\ι 18, 4; 5? || 10 ηιιπι 14, 21; Ιβ8 6, 3 || 11 Τίπι 2, 4, 1? || 14 ρβ&ίπι

96 (97), 3 || 13 ρ3&1ιη 145 (146), 6? || ·» £βη 1, 26 || 28 Ιββ 42, 1, οΓ Μβ,ίίΐι

. 12, 18 || 26 Ιβ3 53, 7; 8 || 20 Ιββ 50, 6 || !!1 Ιβ3 65, 2; 1

- πιστεναωμεν V || 6 «δ;// V || 12 φλογίζει Βαίί/^οί: 6/ Η || 10 £ί

20 έλίγξης V || 20 ταντα ΒαΙί^οΙ || 25 ΐ/ρετ. εις 8ν οπι ΒαϊιβΌΙ || -° πνενμά

<μον>? ο/Ή || :» αιγόνας ΒαίφΙ \\ 31 &λλος?? ΐάβτη β$ί
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Ό δέ Αανϊδ περι αυτόν φησιν Υιός μου εί σύ, έγώ σήμερον

γεγέννηκά σε· αϊτησαι παρ' έμον, και δώσω σοι 'έ&νη την

χληρονομίαν σου. Και περι της αναστάσεως αντον χαϊ περί

τον Ίονδα λέγει" Κύριε τί ίπλη&ύν&ησαν οι &λίβοντές με;

πολλοί ίπανίστανται έπ' έμέ, πολλοί | λέγονσι τι] "ψυχή μου· 5 233 Β

Ονκ 'έστι σωτηρία αντον Ιν τω &εώ αντοϋ. Και πάλιν 6

Δαυίδ· Προωρώμ-ην τον χνριον ενώπιον μου δια παντός, ότι

έζ δεξιών μου έστιν, ϊνα μη σαλευ&ώ' δια τοντο είιφράνΟ·η

ή καρδία μου και οι νεφροί μου ηλλοιώ&ησαν, ότι ονκ Εγκατα

λείπεις την ψνχην μου εις <$δην , ονδέ δώσεις τον όσιόν σου 10

ιδεϊν διαφ&οράν. Ό δϊ Δαυϊδ έτελεύτησε, και το μνήμα αΰτον

οϊδαμεν ταντα δϊ πάντα εϊρηται περί τον Χριστοί/ και τΐ,ς

εκ νεχρών αντον αναστάσεως, λάβε χαϊ ϊχ των δώδεχα προ

φητών Είπατε τη &νγατρί Σιών Ίδον ό βασιλεύς σου άρχε

ται σοι έπιβεβηκώς ϊπι πώλον νέον. Και 'έτερος- Εξ Αϊγν- 15

πτον έχάλεσα τον υ'ιόν μου. Και 6 πάς χορός τών προφητών

και πάντες οί πατριάρχαι περί της έλενσεως του Χρίστου

έκηρνξαν.

79 (16) Και ό Άρίσταρχος πάλιν εϊπεν Ούτος Ιησούς

Χριστός λέγεται, οΐδα γαρ ότι Ησαΐας χριστόν εϊρηχεν Τάδε 20

λέγει κύριος τφ χριστώ μου κυρίω, χαϊ ουκ έχράτησα της δε

ξιάς έπαχοΰσαΐ' έπι σέ ϊ&νη έλπιοΰσιν. ΟΊ δϊ Ιουδαίοι έαά-

χοντο τφ Άριστάρχω "Οτι φησ'ιν σύ μάλλον ΰπέμνησας τά

περι τον Χρίστου γεγραμμένα. Και πάς ό όχλος 'έλεγεν Τί

προς ταΰτα άντιφιλονιικώμεν τω Φιλίππω; Και οί της πόλεως 25

άρχοντες 'έλεγον Πάντως ό 0·εός ηγαγεν τον Φίλιππον εις

τι/ν πάλιν ημών, ϊνα δι αύτοΰ μά&ωμεν ότι οί &εοι ημών

είδωλα κωφά χαι τυφλά χαί άναίσίίητά εισιν. αλλά και δ

Ιουδαίος δ συζητησας αντώ μάλλον \ ίφανέρωσεν την άπο- 234 Β

κεκρνμμένην δόξαν έν τοις προφηταις περί του Χρίστου· διό 30

δοκιμάσαντες τους αμφοτέρων λόγους, και Ίδόντες ότι διά

πάντων ασφαλώς έφανερώ&η ϋ Χριστός, παρακαλέσωμεν τον

1 ρβ&ΐιη 2, 7 || 1 ρβ&ίπι 3, 1 || 7 ρ8»1ιη 15 (16), 8 - 10; οί αοί 2, 25

10 οί »οί 2, 27 || 14 Ζβοΐι 9, 9; οί Μ&ίίίι ϋΐ, 5 | « Ηθ8 11, 1 ; οί ΜαΜΙι 2,

15 Ι *> Ιβ8 45, 1 || 22 Ιββ 42, 4

1 φησιν οοηψβηά V || νιός] ό νιός Βαίί/^ΌΙ || 3 περί - αντ. άβΠΊ ρο$1

πάλιν (6) ροηβηΛΊΙ || καϊ άβΙΙ || 10 μον ΒαΙί^οΙ || 21 Κνρω 1β$αϊα$ || χαϊ

ονκ] ον Ιββαϊαδ εί ΒαΙίβΌΙ || 22 έπακονσαι ζεμπροσ&εν αντον εθ-νη. ΚαΙ

πάλιν "Εδωκα τό πνενμά μον έπ' αντον >? || έλπίζοναιν ΒαίίβΌΙ |]

23 φν.βιν Βαίί^οΙ νβείβ ιιΐ υ,ϋίΐν,τ: φησιν (φηοι?) νοηιρβηάϊο V || 25 άντι-

φιλονεικονμεν ΒαΙΐ^ΌΙ || 27-28 οϊ 9εοΙ - άλλα και οτη Βαίΐ^οΙ
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Φίλιππου ϊνα έν τη πόλει -ημών τον πάντα χρόνον οίκηση εις

ήμετέραν σωτηρίαν.

80 (17) Ό δέ "Ιρεος ην Ιν αγαλλιάσει καρδίας έπί τοις

ρήμασι τον Φιλίππου, ό δέ Φίλιππος ον διελίμπανεν δοξάζων

δ τον 3εόν. ώς δέ οί άρχοντες της πόλεως διέκρινον τά ρήματα

τοϋ τε αποστόλου και τοϋ Ιουδαίου, ιδού είσήχ&η κλίνη

έφ' ή έπέκειτό τις νεκρός, μονογενής νιος τω πατρί και τη

μητρί υπάρχων, πλούσιος σφόδρα" η σαν δέ και τη κλίνη προ-

σέγγιστα δοΰλοι δέκα, οι και ' 'έμελλον σνγκατακαίεσ&αι τφ

10 νεκρω. οί δέ άρχοντες της πόλεως και πάς 6 όχλος καταμα-

■&όντες ότι όλη&ώς έστι νεκρός έκραξαν 2Ϋϋν όντως μέγας

έστίν άγων των χριστιανών εί γάρ τις έστιν έν αύτω -&εός,

άναστησει αύτόν, και πάντες πιστεύσομεν εις αυτόν αλλά

και αυτούς τούς ναούς μετά των ειδώλων καταχαύσομεν.

15 81 (18) Ώς ονν ταϋτα ούτως διελογίζοντο, οί γονείς

έκλαιον. σπλαγχνισΰείς δέ 6 Φίλιππος εΐπεν τω πατρί τοϋ

παιδός και τη μητρί· Τί ποιήσητε έάν τον υίόν υμών άνα-

στησω; Λέγουσιν αύτώ' "Οπερ έάν ϋ·έλης πυιήσομεν. Οί δέ

435 β μέλλοντες κατακαίεσ&αι δούλοι διένευον τω άποστόλω \ μνη-

20 σ&Γ/ναι αυτών νόμος γάρ τις άνομος ην έν αντοις, όταν γαρ

τις έκ των πλουσίων έτελεύτα, σύν αύτω και δούλους και δου-

λίδας κατακαίεσ&αι' και άλλα τινά χείρονα επραττον, οί

πολλοί δέ αύτών και τάς ιδίας γυναίκας συνανηρονν.

82 (19) Είπεν ονν 6 Φίλιππος· Τούς δούλους τούτους

25 δότε μοι. ΟΊ δέ γονείς έίπον Άλλους πλείονς μετ αύτών και

άργύριον και χρυαίον και ίματιομόν δώσομέν σοι, και προς

τούτοις πιστεύσομεν και τω &εώ σου, ότι ϋ·εός μόνος, δυνα

τός ών και νεκρούς άνιστάν. ίΐροσέταξεν δέ ό Φίλιππος τω

όχλφ άποστηναι της κλίνης, συνέΟλιβον γάρ άλληλονς' είπεν

30 ό'έ ό Φίλιππος προς τον Άρίσταρχον "Αγε δη ώ Ιουδαίε, Ιδού

ότι νεκρός κείται· ει ονν τι δύνασαι, έγειρον αυτόν. Και υπό

πάντων άναγκασ&είς ό Αρίσταρχος μόλις προσηλϋ·εν τω

νεκρω, και ήπτετο εις τό πρόσωπον αυτού, και πολλά ένέπτυ-

σεν αύτόν , και 'έσνρεν αύτόν άπο της χειρός· και ουκ ην

35 φωνή ουδέ άκρόασις τω νεκρφ. -/.αϊ ώς ούδέν ίσχυσεν, έκραξαν

οί όχλοι· Αρατε τον Ίονδαϊον έκ του μέσου. Και άπιστη

1 ουκ έλίμπανεν ΒαΙψοΙ: ΰ[20,22 || 12 <τον άποοτόλον> τών?? \\

17 ποιήσετε Βαίί//Όί ρτοοαΜΙίίβι· || 18 &έλεις V || -° 'ότ. γ.] .«τ οτ' άνήρ? ||

γάρ ίκίαεϊί ΒαΙι/ΓοΙ || 33 ηπτ.] $ογ έκϋπτβτο??? ο( Ιο 103, 24 || εΰΓ αντον

(ίξ το πρ.??? || 31 αντόν ρΓιΐι<] εο· αντω?
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α'ισχυνόμενος. 6 "Ιρεος ϋ-αρσοποιη&εϊς ειπεν ίΐ άνδρες Ιου

δαίοι οι έναντιούμενοι τφ &εφ διά παντός, έτολμήσατε βλα-

ΰφημήσαι λέγοντες ότι Μάγος εστίν 6 Φίλιππος" Ει μη ην

φιλάν&ρωπος και άγα&ός 6 εν αύτω &εός, άρα αν έ&ανα-

τώ&ητε συν αντω. 5

83 (20) Νηρεύς δέ 6 τον τε&νηχότος πατήρ ειπεν ]Ανα-

στήτω μόνον | ό υιός μου, χάγώ κατά Ιουδαίων αγωνίζομαι. 236 β

Λέγει 6 Φίλιππος" Εάν μη όμολογήσης τοϋ μή άδικήσαι Ιου

δαίους, ουκ άναστήσεται ό υιός σου. Ό δέ πατήρ τοϋ παιδός

ειπεν Ποιώ τό &έλημά σον. Έ&ανμαζον δέ πάντες οι όχλοι 10

και οί άρχοντες λογιζόμενοι τί άρα ποιήσει ό Φίλιππος, εΐ

άρα δυνήσηται άναστήσαι τον νεκρόν.

84 (21) Μη μελλήαας δέ ό Φίλιππος, άναβλέψας εις τον

ονρανόν και προσελ&ών τ/} κλίνη 'έ&ηκεν τάς χείρας έπι τον

παϊδα, και ηνξατο λέγων Ό &εός και πατήρ τον κυρίου ημών 16

Ίησον Χρίστου, ό άεϊ έπακούων μου της δεήοεως, έλ&έτω και

νυν η δέησίς μου ένώπιόν σου, καϊ χάρισαι ζωην τω σω

δονλω Θεοφίλφ διά τον παρεστώτα οχλον. Και εν&έως εισηλ'

&εν ή πνοή εις τον παϊδα, και άνέωξε τους όφ&αλμονς αντον

και προσέσχεν τφ Φιλίππω. οι δέ όχλοι &εασάμενοι τό γε- 20

γόνος 'έ&λιβον άλλ?'/λους έγγίζειν την κλίνην &έλοντες Ιδεϊν

τό &ανμα. προσέ&ετο δέ δ Φίλιππος έκ δευτέρου λέγων

Νεανία, έν τφ ονόματι Ίηαοϋ Χριστον τοϋ σταυρω&έντος

έπι Ποντίου Πιλάτου, έγειρε. Και εν&έως ό Θεόφιλος ανε-

πήδησε της κλίνης και έκραξεν Εις &εός ό Φιλίππου, Ιησούς 2ό

Χριστός, ός 'έδωκέν μοι τό ζην. 'Ω,ς δέ οί όχλοι έ&εάσαντο

τον παϊδα έστώτα, ώς έν μφ φωνή έκραξαν Εις &εός 6

Φιλίππου ό τους νεκρούς άνιατών. Διεκρίνοντο δέ εις αλλή

λους καϊ 'έλεγον Ποιον λοιπόν &αϋμα μείζον ϊχομεν ίδεϊν; \

85 (22) !Από δέ τοϋ θαύματος τούτου έκέλευσεν ό Φί- 30 237 β

λιππος τω πατρί τοϋ παιδός ένέγχαι τους δούλους, οΐις ειπεν

έλευ&εροϋν. έλ&όντες δέ έν τφ τόπω όπου ήν ό παϊς έγη-

γερμένος, άπιδών ό άπόστολος τον Χριστού εις αυτούς ειπεν

Οί δούλοι μέχρι σήμερον, νϋν δέ έλεύ&εροι διά Χριστόν, μή

άμελήσητε της έαυτών σωτηρίας. Ό δέ πατήρ τοϋ παιδός 3δ

1 ό] ό δε ΒαΙί^οΙ: (ταντα δε ϋ-εασάμενος) ό? \\ 4 <οώί> αρα...

αύτψ;?? (ανν αντω νύφιβ άβ αάηΐβίββηίβηιοτίηο) \ 11-13 ΛβΙ εί - νεκρόν?? \\

12 δννήαεται ΒαίψοΙ ρτο^αΜΙίΙβτ || 16 ίλ&άτω ΒαΙί//οΙ || 21 $ογ τ% κλίν% ?? ||

<χα2> ηβΐ <τοδ> Ιδεΐν???

3
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και η μήτηρ ηγαλλιάσαντο έπ αντοϊς, χαϊ ότι τελείως είδον

τον υιόν αντών έγηγερμένον.

Έπεϊ δέ τούτω τω τρόπω έπίστευσαν άπαντες εις τον

86 κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν, 86 (23) και τι} ϊω&εν ήρξατο

5 6 Φίλιππος κατηχεϊν και βαπτίζειν είς τό όνομα της αγίας

και ομοουσίου τριάδος, και λαβών τον "Ιρεον και τους πρώτους

της πόλεως περιηει καταλύων τά ιερό των ειδώλων καϊ άνοι-

κοδομών Εκκλησίας ιεράς, χειροτονών πρεσβυτέρους και κληρι

κούς, και κανόνας έκ&έμενος αυτούς και τύπους ε'ις δόξαν

10 Χρίστου, έμεγαλύνοντο και έκρατύνοντο τη πίστει.

Πράξις ζ' περί Νερκέλλας Ίρέου εις Νικάτηραν.

87 (1) Νερχέλλα δε* η τοϋ Ίρέου γννη και η -θ-υγάτηρ

238 Β αύτη ς Άρτεμήλα \ έχάρησαν Ιπϊ τω Φιλίππω, και παρεκάλουν

αυτόν εύλογησαι αύτάς. καϊ λέγει ό Φίλιππος" Ιδού τό αίτημα

Ιό νμών δίδωσιν νμΐν Ίησονς Χριστός, και ευλογία έν ταϊς ψυ-

χαις υμών.

88 (2) Ό δέ "Ιρεος εΐπεν τω Φιλίππω· Ποΰ ΰέλεις οίκο-

δομησωμεν συναγωγην και έπισχοπεϊον έπι τω ονόματι τον

Χρίστου; Ό δέ απόστολος ψησι' Έν ω αύτός οΐδας τέκνον

20 μόνον έκ τών σών υπαρχόντων και μη έξ αδικίας. Λέγει ό

Νηρενς δ τοϋ έγηγερμένου πατήρ" Καταξιώσατε έμέ μάλλον

οίχοδομησαι. Και ην χαρά μεγάλη, χαϊ ονκ ηδύνατο χωρειν

ή οικία τους είσερχομένους όχλους, και έξελ&ών ό "Ιρεος και

Νηρεύς έκ της οικίας συνεβονλενσαντο μετ' αλλήλων περι της

25 οικοδομής, και λέγονσι" Βάλωμεν κλήρους περι τοϋ τόπου έν

ω οίκοδομησωμεν, εϊτε έν τω σω τόπφ, εϊτε έν τώ έμώ. Ό

5έ "Ιρεος 'έφη' "Άγα&ώτατε Νηρεϋ, ει χϊέλεις έν τφ σώ τόπφ

γενέσ&αι την οίκοδομήν , ού λυπώ σε" μόνον τό &έλημα τον

&εοϋ γινέσ&ω. Και χρηματισ&έντες κα&' ον 'έδει τρόπον

30 οίκοδομησαι, ανάλωσαν πολύ χρυσίον οι δνο, χαϊ τό πλή&ος

τών αδελφών 'έχαιρεν έν τη σπουδή της οικοδομής.

89 (3) Μόνοι δέ ο'ι Ιουδαίοι ησαν ζηλοϋντες, 'έλεγον δέ

εις έαυτούς ότι Ούδεμίαν πρόφασιν 'έχομεν τοϋ χωλϋσαι αυτούς

1 ίπ α.] $ετ έπί τοντοις? || 2 αντών] αυτόν V οοττ ΒαΙϊβΌΙ || *^10 χαϊ

τ% - Χρίστου αώάϊΐϊνα άεοεύαηί αηΐε 3 έπεϊ δε ροηϊ || 9 αντοΐς ΒαΙϊβΌΙ

τεείβ ιιί ιιϊιΐ || 11 Νερχέλας ΒαίψοΙ || Νιχάιηρα ΒαΙψοΙ || 12 Νερχέλα

Βαίϊ^οΙ || 26 οίχοδομήαομεν Βαϋ/^οΙ || 29 5ετ γενέο9-ω? || «τ τόπον!

ε(2ά || 30 πολλοί V: εοττ ΒαίψοΙ
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διά τά θαυμάσια τον Φιλίππου" άλλ' άποστώμεν, μη τι κακόν

πά&ωμεν υπ αντοϋ, ώς και ό Άρίσταρχος έπληγη, και δεη·

ϋ-έντων ημών Ιάσατο | αυτόν, άναχωρήσωμεν ουν άπ' αύτών 239 Β

δόξα γαρ &εον εστίν άλη&ώς έπ' αυτούς.

90 (4) Μετά δέ ταϋτα είσήλ&εν ό Φίλιππος είς την 5

οίκοδομήν και ήγαλλιάσατο ■ άπαντες δέ οι πιατεύσαντες

άπήρχοντο προς αντον εϊς την συναγωγην , και έδιδάσκοντο

υπ αυτού, ϊλεγεν δέ αντοϊς' Αδελφοί μου, &έλω Ίνα η ευωδιά

υμών της πίοτεως γένηται έν παντι τόπφ κατάδηλος" επάρατε

ουν άφ' υμών πάααν καχίαν και πάσαν πονηρίαν και άδικίαν 10

και ζηλον και 'έριν και φ&όνον και φιλονεικίαν, ίνα ενρεϋ·ητε

πραεϊς έν τη πίστει, και εν τοις άγα&οϊς 'έργοις δόκιμοι,

γινώσκω γαρ ότι ον μη έκπέσητε της ελπίδος τοϋ Χριστον,

και ουκ εγκαταλείψει υμάς εις τους αιώνας" αυτός γάρ κατευ

θύνει τάς οδούς ύμών ενώπιον αντον. 15

91 (5) Ταϋτα δέ εΙπών ό Φίλιππος έκράτησεν τον Ίρεον,

και κατέστησεν αυτόν ϊπίβκοπον , και έστήριξεν αυτόν έφ' οις

ηκουσεν και έφ' άπασιν οις έ&εάσατο. και είπεν αντφ ό Φί

λιππος" Ειρήνη έπι σέ η δο&εϊσα ήμιν παρά τοϋ κυρίου ημών

Ιησού Χριστού και έλεος. Και έπεφώνησαν άπαντες οι άδελ- 20

φοί' Ζ4ξιος, άξιος, άξιος. Και έπηνξατο ο Φίλιππος τω Ίρέω,

'ίνα γένηται πριχότΐ/ς έν αύτώ, και 'ίνα δυνη&η ποιμάναι τους

αδελφούς έν πίστει, και πάν αίτημα άγα&όν δ έάν αιτησηται

παρά τον &εοϋ δο&ήσεται. και στραφείς εΐπεν τοις άδελφοϊς'

Ύμεϊς ουν τέκνα \ δουλεύσατε αντω έν νποταγη, φανεροϋντες 25 240 β

ένώπιον αντον ώς πατρϊ τούς λογισμούς, και ή ειρήνη τον

ϋ-εοϋ έστω με&' νμών πάντοτε" έγώ γάρ πορεύομαι.

92 (6) 'ίΐς δέ ταύτα ηκουσαν οι αδελφοί έστέναξαν και

έκλαυσαν σφόδρα, ότι εϊπεν αύτοις Πορεύομαι" Ον γάρ η&ελον

αυτόν απ αύτών άπελ&εϊν. λέγει αύτοις ό Φίλιππος· Μη 30

όδυνάσ&ε τη καρδίψ ωσπερ γάρ ό κύριος ημών ωκονόμησεν

έλ&εϊν με προς υμάς, όντως και είς άλλας πόλεις απέρχομαι,

'ίνα πληρώσω τό &έλημα τον Χριστον· ό δέ κύριος 'έσται

με&' νμών.

93 (7) ΚαΙ ταϋτα είπών ηνξατο μετ' αντών, και ησπά- 35

σατο πάντας, και έξήλ&εν άπ' αυτών, και ο'ι μα&ηται αύτοϋ

μετ' αντοϋ, και πολύ πλη&ος, ώς γεμίσαι καμήλους άρτους και

*> οί Μαίίΐι 21, 22 Ιλιο 11, 9

1 κακών V || 13 έκπεσεΐο9ε ΒαΙφΙ || 32 ούτω ΒαΙψοΙ || 37 γεμίσαι

<«>? ο{36,4; 39, 31
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διάφορα βρώματα' και έπϊ σταδίοις είκοσι ησαν ακολου&οϋντες.

και λέγει αύτοϊς· "Ινα τί σκύλλεσ&ε; Οι δέ ειπον Έως ον ϊδω-

μεν τό πλοϊον έν ώ έπιβήναι μέλλεις άκολου&ήσομέν σοι. Και

λέγει αντοϊς' Μαχρό&εν έστίν. "Ελαβεν δέ μόνον άρτους ε',

5 έπονομάσας τον Ίησονν, και προσέταξεν αυτούς έπανακάμψαι

εις την πάλιν αύτών μετά των καμήλων και της πολλής αυτών

έτοιμασίας. και φησι' Πορενεσ&ε έν ειρήνη, και προσεύχεσ&ε

περϊ έμοϋ προς τον Χριστόν, Ίνα κατεν&ννη την όδόν μου

ένώπιον αύτοΰ έν βίρηνρ' και η δόξα τον πατρός και του

241 β ίο υ'ιοϋ και τον άγιου πνεύματος \ 'έσται με&' υμών εις αιώνας.

Και πεσόντες πάντες έπϊ πρόσωπον προσεκύνησαν τρίτον τω

άποστόλω' όρμήσαντος δέ του άηοστόλου την έαυτοϋ όδόν

'έπεσον πάλιν άπαντες έπϊ πρόσωπον αυτών έπϊ την γήν, 'έως

ου άπέδν άπό των όφ&αλμών αντών κείμενοι δέ έπϊ τον

15 έδάφους έβόων Εύλόγησον ημάς διδάσκαλε και όδηγέ των

ψυχών ημών. Καϊ ότε άπεδήμησεν ώστε μη όράσ&αι αυτόν

υπό των όφ&αλμών αυτών, άναστάντες έπορεύοντο εις τά

οίχεϊα κλαίοντες και ύπομιμνησχόμενοι της καλλίστης και γλυ

κείας διδαχής τον άποστόλον Χριστού Φιλίππου, και τον

20 κνριον ημών Ίησονν Χριστόν δοξάζοντες.

Πράξις η , όπου ό 'έριφος καϊ υ λεόπαρδος έν τη έρήμω

έπίστενσαν.

94 (1) 'Εγένετο δέ ότε ό σωτήρ έμέρισεν τονς αποστόλους

κατά πάλιν και χώραν, καϊ έπορεύ&η εϊς ϊχαστος κατά την

2δ πρόσταξιν ην διετάξατο αύτώ ό κύριος, κα&ώς καϊ τον κλη-

ρον διένειμεν αντοϊς, 'έλαχεν άπελ&εϊν καϊ τον Φίλιππον είς

την γην των Ελλήνων, άκουσας δέ ό Φίλιππος τό όνομα

της χώρας καϊ της πόλεως της κεκληρωμένης αύτώ, σκληρόν

242 β αύτω \ έφάνη, καϊ 'έκλαιεν. η δέ Μαριάμνη ή τούτον αδελφή —

30 αύτη γάρ έστιν ή έτοιμάζονσα τον άρτον καϊ τό αλας έν τή

κλάσει τον άρτον, ή δέ Μάρ&α έστϊν η διακονούσα τοις πλή·

■&εσι και κοπιώσα σφόδρα — ϊδονσα τον ίδιον άδελφόν βαρέως

φέροντα τον λαχάντα αύτώ κλήρον , καϊ ότι σφοδρώς έκλαιε

περϊ τούτου, προσήλ&εν τω Ίησοϋ λέγουσα" Κύριε μου Ιησού

29 βΐ 31 οϊ Ι,ηο 10, 38 88
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Χριστέ, ούχ όρξίς τον άδελφόν μου Φίλιππον οσον λελύπηται

δια την χώραν των Ελλήνων;

95 (2) Λέγει αύτη ό σωτηρ ' Οϊδα έχλελεγμένη γυναικών,

οίδα' αλλά πορεύου μετά τον αδελφού αον εις πάντα τόπον

όπου υπάγει και γενον παρα&αρρύνουσα αντώ' οϊδα γάρ ότι 5

άν&ρωπος τολμηρός έστι χαι όργίλος, και έάν άφώμεν αυτόν

μόνον, πολλάς ανταποδόσεις ποιήσει τοις άν&ρώποις. άλΧ Ιδού

και τον Βαρ&ολομαϊον και Ίωάννην άποστελώ έν τη πάλει

Ιχείνη συγχαχοπα&ησαι αυτόν διά την πολλην πονηρίαν των

οικούντων έχεΐσε' οί γάρ άν&ρωποι έχεϊνοι λατρεΰουσι τη 10*

έχίδνη μητρϊ των όψεων. και σν Μαριάμνη άλλαξόν σου

την Ιδέαν και όλον τό είδος το γυναικεϊον, και βάδιζε ομοίως

μετά Φιλίππου. Είτα λέγει ό Ίησονς τω Φιλίππω· Εις τί

εδίστασας ω Φίλιππε; ονχ ηχουσας της διδαχής μον Ιδού

αποστέλλω υμάς ως πρόβατα έν μέσω λύκων; Μη ονν ψοβη- 15

ϋ-ης αύτών την άγριότητα. συνέσομαί σοι άεϊ βοηβ-ών καϊ

αντιλαμβανόμενος, ιδού αποστέλλω ύμάς ώς έμούς μα&ητάς'

αποστέλλω υμάς ώς ακτίνας έγώ ό \ της δικαιοσύνης ήλιος. 243 Β

με&' ΰμών είμι ίν παντι τόπω· έν ποταμοΐς καϊ έν 3-αλάσσαις,

'έσομαι ΰμών καλός κυβερνήτης, νυν ονν Φίλιππε μη έκκακή- 20·

σης άγα&οποιεϊν έν τω ποιοϋντί σε κακόν, χαι ή χάρις του

πνεύματος μου χατευ&υνει σου τάς τρίβους έν παντι τόπω

χαι πάλει και χώρα.

96 (3) Ταντα άκούσας ό Φίλιππος χαι Βαρ&ολομαϊος

και Μαριάμνη , άσπασάμενοι την δεξιάν του σωτηρος, έπο- 25

ρεύοντο είς την χωράν των Όψιανών. ώς δέ άνέβησαν ε'ις

την 'έρηιχον των δρακαινών, ώς ησαν έχει βαδίζοντες, ιδού

μέγας λεόπαρδος έξηλ&εν άπό των δρυμών των έν τω δρεί'

χαι Ίδών τούς άποστόλους κυρίου δραμών 'έρριιρεν έαυτόν έπι

τους πόδας αυτών, χαι ψωνη άν&ρωπίνη έλάλησε προς αυτούς" 30

Προσκυνώ υμάς ώ δούλοι τον &είου μεγέ&ους και απόστολοι

τον μονογενούς νίον τον &εοϋ, προστάξατέ μοι τελείως

λαλεϊν.

97 (4) Και ό Φίλιππος" Εν τω ονόματι Ίησον Χριστού,

λάλει. Και ό λεόπαρδος άναλαβών τελείαν άν&ρωπίνην φω- 35

νην ηρξατο λέγειν Άχουέ μου Φίλιππε νυμψαγωγέ του &είου

11 Μ&Ιϋχ 10, 10
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λόγον έγένετο έν τη πρώτη νυκτί, παρήλ&ον δια της αγέλης

των αιγών των έξ έναντίας του ορούς της δρακαίνης μητρός

τών όφεων, χαι 'ήρπασα 'έριφον ώς δέ είσήλ&ον εις τον δρυ-

μόν φαγεϊν αντόν, μετά το πληξαί με αυτόν, 'έλαβεν φωνην

5 όν&ρωπίνην και 'έκλαυσεν ώς παιδίον μικρόν, λέγων μοι' ΤΩ

244 β λεόπαρδε \ άρον από σον την άγρίαν καρδίαν χαι τό &ηριώδες

της γνώμης, και περιποίησον αύτφ ήμερότητα' ότι οι από

στολοι του &είου μεγέ&ους παρέρχεσ&αι μέλλονσι δια της

έρημου ταύτης, τελέσαι τελείως την έπαγγελίαν της δόξης του

10 μονογενούς υ'ιοΰ του -0·εού. Έν τούτοις ουν τοϊς λόγοις του

έρίφου νου&ετονντός με ήπόρουν έν έαντφ, και κατά μικρόν

ηλλάγη μου η καρδία, και η ώγριότης μου έστράφη είς ημε-

ρότητα, και έφεισάμην τοϋ φαγεϊν αντόν. και ώς ημ-ην

άχροώμενος τών λόγων αύτοϋ, έπάρας τους όφβ-αλμούς μου

15 είδον υμάς παρερχομένονς, και έπέγνων ότι δοϋλοί έστε τοϋ

άγαΟ·ού &εοϋ. Ιδών ονν έγγίζοντας, έάσας τον 'έριφον, ηλ&ον

προσκύνησαν υμάς. νυν ονν παρακαλώ σε απόστολε Χρίστου

Φίλιππε ΐνα δώαης μοι έξουσίαν κτήσασ&αι παρρησίαν, και

συμπορευ&ώ μετά σου εις πάντα τόπον όπου έάν άπέρχτ), και

20 ΐνα άπο&ώμαι την -Ο-ηριώδη φνσιν.

98 (5) Ό <ϊέ απόστολος ειπεν προς τον λεόπαρδον Που

έστιν ό 'έριφος; Καί φησιν Ιδού έρριπται υπό την δρΰν

κατέναντι. Αέγει ό Φίλιππος τω Βαρ&ολομαίω· !Απέλ&ωμεν

όπως ϊδωμεν τον πεπληγμένον Ια&έντα και -θ-εραπεύοντα τον

25 πλήξαντα. Έπιτρέψαντος δέ τον Φιλίππου ό λεόπαρδος ώδη-

γει τον Φίλιππον και τους μετ αντοΰ, καί ηγαγεν αυτούς

όπου ην 6 'έριφος κείμενος.

99 (6) Αέγει ουν ό Φ'ίλιππος χαϊ ό Βαρθολομαίος" Ίδον

245 Β έγνώκαμεν | άλη&ώς ότι ουκ έστιν νπερβαίνων τις την σην

30 εύσπλαγχνίαν φιλάνθρωπε Ίησον· προλαμβάνεις γάρ ημάς

χαι διελέγχεις διά τούτων τών ζφων ΐνα μάλλον πιστεύσωμεν

και πληρώσωμεν σπουδή τό παρατε&έν ημϊν. νυν ουν κύριε

Ίησοϋ Χριστέ έλϋ·έ και παράσχου ζωην και πνοην και σν-

στασιν βεβαίαν εις τά ζώα ταύτα, Ϊνα καταλείψωσι μέν την

35 θηριώδη φύσιν και την κτηνώδη, έλ&ωαι δέ είς ?)μερότιητα,

και μηκέτι φάγωΰι σάρκας, μηδέ 6 'έριφος τροφήν κτηνών

1 ίΰτ πρώην"!! || - δρακένης V /Ιρακινής Βαίί/^οΙ €ί Σϊρ$ΪΗΒ ίβά ί/
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χαρδία δέ άν&ρωπίνη γενέα&ω έν αύτοϊς, και άκολου&ήσουσιν

ήμϊν όπου άν πορευώμε&α, έσ&ίοντα απερ ημείς έν τη δόξη

σου, και ίνα λαλώσιν ομοιότητα άν&ρώπων, δοξάζοντα το

δνομά σου.

100 (7) Έν αντή δέ τή ώρα άναστάντα τα ζώα, δ τε 5

λεόπαρδος και 6 'έριψος, έπήραν τους έμπροσ&ίους πόδας, και

έδόξασαν τον χϊεόν, και ειπον άν&ρωπίνη ψωνή· Αοξάζομεν

και εΰλογοϋμέν σε, ό έπιβχεχράμενος ημάς και μνησϋ·εϊς ημών

έν τφ έρήμω ταύτη και την φύσιν ημών την χϊηριώδη και

άγρίαν μετενέγχας εις ήμερότητα, και έχαρίσω ήμϊν τον ΰεϊον 10

λόγον, και 'έ&ηκας έν ήμϊν γλώσβαν χαι νόημα του εϊπεϊν και

όμολογήσαι τό όνομά σου, ότι μεγάλη έβτϊν ή δόξα σου.

101 (8) Μετά δέ τους λόγους τούτους πεσόντες εις τήν

γήν έπι πρόσωπον ό τε λεόπαρδος και 6 'έριψος προσεχύνησαν

τω Φιλίππψ και τώ Βαρ&ολο\μαίω χαι τη Μαριάμνη · και 15 246 Β

έν αύτη τη ώρα έδόξασαν τον &εόν οι απόστολοι και προσέ-

ταξαν 'ίνα ό 'έριψος και ό λεόπαρδος συμπορεν&ώσι μετ αυτών

χαι ψ&άσωσιν εις τήν πάλιν όπου απέρχονται κα&ώς άπεκά-

λυψεν αντοϊς 6 σωτήρ' και έπορεύ&ησαν άμα αΐνονντες χαι

δοξάζοντες τον -9-εόν. άμήν. 20

Πράξις &' περϊ τον άναιρε&έντος δράχοντος.

102 (1) Έγίνετο δέ των αποστόλων ΰυμπορευομένων

μετ αλλήλων, τον τε Φιλίππου και τον Βαρ&ολομαίου και

της Μαριάμνης και τον λεοπάρδου χαι τον έρίψου, έπορεν-

&ησαν όδόν ήμερών πέντε, χαι μετά τάς έν μεβονυκτίω προ- 25

αευχάς πρωίας κατά τήν όδόν γενομένης Ιδού έξαίψνης 'έπνευσεν

άνεμος μέγας και γνοψώδης, και άπ' αύτοΰ τοΰ γνόψου έπέ-

δραμεν έπι τους δούλους τον &εοϋ γνοψώδης δράχων μέγιστος,

τον νώτον 'έχων μεμελανωμένον , ή δέ κοιλία αύτον άν&ρακες

χαλκοϋ όντες έν σπιν&ηρισμοϊς πυρός, τό σώμα αύτοΰ έκ· 30

τεταμένον ύπέρ πήχοις ρ'· και ήκολοΰ&ει αύτώ πλή&ος όψεων

και πλή&ος έκγόνων τών όψεων και έκ πολλού διαστήματος

όλος ό της έρημίας τόπος έσαλενετο. \

1 άχολονβήαωβιν Βαίί^οϊ |[ 2 πορενόμε&α ΒαΙϊ[[οΙ || 3 <*αθ-'> ομοιό

τητα ?? 0( 24,, 35; 70, 15; 72, 16 || 28 άβΐ γνοφωδης? 4 27 || 29 ροεί αντον

ΙαοΗπαηι ή^ηζβΰαί ΒαΙίβΌΙ || 30 χ. ο.] 3βν χαλκενοντος? || 31 πήχεις Βαίϊ/^οΙ

ρΓοδαδίΙίίβΓ || 33 ολως V ΒαίϊβΌΙ
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247 β 103 (2) Ίδών ουν 6 Φίλιππος λέγει τω Βαρ&ολομαίφ

και τή Μαριάμνη' Ζ4ρτι χρεία ήμΐν βοηϋ-είας της παρά τον

σωτήρος' μνημονενσωμεν τον ρήματος τον Χρίστου ός έξα-

πέστειλεν ημάς και ειπεν Μηδέν φοβη&ήτε, μήτε διωγμοί),

δ μήτε τονς όφεις της χώρας έχείνης, μήτε τον ζοφερόν δρά

κοντα. Στώμεν ονν ώσπερ στύλοι έστηριγμένοι ένώπιον τον

βεον, και καταργη&ήσεται πάσα ή τον έχ&ρον δνναμις, χαϊ

πεσειται ή απειλή αύτοϋ. ενξώμε&α ονν και ραντίσωμεν έν

τω ποτηρίφ τον αέρα, και ηρεμήσει ούτος 6 ζοφερός, και ό

10 καπνός καταστα&ήσεται.

104 (3) Λαβόντες ονν το έαντών ποτήριον έπηνξαντο

όντως Σν εϊ 6 δροαίζων πάσαν πνράν και χαλινών σκότος

και βάλλων χαλινόν εις το στόμα τον δράκοντας, δ καταρ-

γήσας αυτόν την όργήν, ό άποστρέψας εις τά οπίσω την

16 πονηρίαν τον αλλότριου και καταποντίσας αυτόν έν τω Ιδίω-

πνρί, ό χλείσας τον φωλεόν αυτόν και άσφαλιαάμενος τάς

έχβάσεις αντον χαϊ χολαφίζων τήν νπερηφανίαν αντοϋ' έλ&έ

με&' ημών έν τη έρημίμ ταύτη· τρέχομεν γαρ δια το &έλημά

σον χαϊ διά τό σον πρόσταγμα.

20 ΙΟδ (4) Και στραφείς ό Φίλιππος λέγει τω Βαρ&ολομαίω

και τΤ) Μαριάμνη· Νυν όναστάντες έπάρατε τάς χείρας μετά

τον ποτηριού του κρατουμένου νφ νμών , και ραντίσατε έπϊ

τον άίρα τό σημεϊον τον στανρον, χαϊ 'ίδητε τήν δόξαν τον

δννατοϋ.

25 106 (5) Και εν&έως έγένετο ώς αστραπή πνρός, και

248 Β χατετύφλωσε τον | δράκοντα χαϊ τονς έν αντω &ήρας. έξη-

ράν&η δέ παραχρήμα και ό δράκων και οί όφεις, και αι τον

φωτός αχτίνες ήλ&ον εϊς τάς όπάς τών φωλεών και ■ σννέ-

τριψαν τά ωά τών οφεων. οί δέ απόστολοι σννεκάλνψαν

30 τονς όφ&αλμούς, μή δυνη&έντες άντιβλέψαι εις τό ϋ-ανμα τό

φανέν της αστραπής, χαϊ όντως διήλ&ον άβλαβεΐς τήν έαντών

όδόν πορευ&έντες, αίνονντες τον κΰριον ημών Ίησονν Χριστόν.

άμήν.

9 οντος] $ΰτ ό άτμός?? || 12 χαλινών οοττνρί ηίά (ΰ/' 13): μγ χα

λάν ?? || " οντω ΒαίψοΙ || 13 βάλων V \\ 31 ούτω ΒαίφΙ
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Έκ των περιόδων Φιλίππον τον όποΰτόλον 75 τ

από πράξεως πεντεχαιδεκάτης μέχρι τέλους, έν αΐςτό μαρτνριον.

107 (1) Κατά τον καιρόν έχεινον Τραϊανού τον βασιλέως

παρειληψότος την των 'Ρωμαίων αρχήν, μετά τό μαρτυρήσαι

έν όγδόψ 'έτει της βασιλείας αντον Σίμωνα τον τον Κλωπά 5

έπίσχοπον όντα Ιεροσολύμων, δεύτερον γενόμενον έπίσχοπον

μετά Ίάχωβον τον χρηματίσαντα αδελφόν τον κυρίου της

έκείσε έχκλησίας , Φίλιππος ό απόστολος διερχόμενος τάς της

Λυδίας χαϊ Ασίας πόλεις χαι χωράς χατήγγελλεν πάσιν τό

εναγγέλιον τον Χριστον. 10

108 (2) Φ&άσας δέ έν πάλει Όφιορνμη, ήτις χαλεϊται

Ίεράπολις της ίΑσίας, νπεδέχ&η νπό τίνος πιστον ονόματι

Στάχυος. συνήν δέ αντώ χαϊ Βαρ&ολομαίος εις των έβδο-

μήχοντα μα&ητών τον χνρίον χαϊ ή άδελφή αντον Μαριάμνη

χαϊ ο'ι άχολον&ονντες αυτώ μα&ηται αντον. συναχ&έντων 16

ό'έ πολλών ανδρών τε χαϊ γυναικών έν τή οικία τον Έτάχυος

ην ό Φίλιππος άμα τω Βαρ&ο?Μμαίφ διδάσκων αντονς τά

περι τον Ίησον. \

Μαρτνριον τον «γιου άποΰτόλον Φιλίππον.

107 Κατά — — κατήγγειλεν πάσιν τό εναγγέλιον του 20

Χριστον.

108 Φ&άσας δέ — — χαϊ ο'ι άχολον&ονντες αντώ μα-

ϋηται αντον. πάντες δέ χαταλιπόντες τά έργα αντών οι

άνδρες της πόλεως έτρεχον εις τον οίκον τον Στάχυος, άκον-

οντες περι τών έργων ων έποίει ΰ Φίλιππος" έδίδασχεν γαρ 25 ι« τ

αντονς οΐιτως'

Γ = 0ΏΕΜΡ$Β.8ννν 1 Έκ - άπ.] τον άγίον ένδοξου και πανεν-

ψήμον άπ. <ριλ. έκ τ. περ. 8 περίοδοι κάί μαρτνριον τον άγίον φι)., τ. άπ.

Ρ πράξις καΐ μαρτνριον τον άγίον (καΐ πανινφήμον αάά \¥) άπ. φιλ.

ΒΨ: άβ Κ ΰ( ρι-αε/' || Φ. τ. ά.] τ. άγίον καΐ πανευφήμον ά. φ. V \\ 2 οτη

ΟΡ || άπό οτη Ο || πράξεων 0 πράξις Ο || πεντεκαιδεκάτη Ο ιε' 8 \\ μ. τέλ.

ομ V || εν ομ Ο \\ οϊς 8 ομ € || τον μαρτνριον ϋ αύτον αάά €8 \

3-10 ο{■ρτα((\ 3 άδριανον Ο || 4 προειληφότος V || 0 γενάμενον £)ΓίΓ|| 7 χρημ.

ομΡ\\° κ. Άσ. οτη Ρ¥ || 9 κατήγγειλεν (ϋΕ): ο[20 || 11 <&] καϊ αάά V \\ 13 δώ

δεκα Ρ8 || 14 μαριάμμη Ρ οοηςίαηίοτ: ο( 45, 23 || 15 αντον] πάντες ονν κατα-

λιπόντες έπ. 6 φίλιππος (η(23—25) αάά Ρ \\ 1β τε οτη ΟΡ || 18 τον ο»ι ϋΟ V

θ = ΤϋΥ 10 άγ.] και πανενφήμον αάά ΤΥ
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7β Τ 109 (3) Ή <ϊέ αδελφή τον Φιλίππου Μαριάμνη κα&εζομένη

έν τή είσόδφ της οικίας του Στάχνος προσειχεν τοις προσερ-

χομένοις, πείθουσα αυτούς έπακροάσ&αι των όποατόλων λεγόν

των προς αυτούς· ΙΑδελφοϊ ημών, νιοι τον πατρός του έν τοϊς

5 ονρανοΐς, ύμέϊς έστε το πλούτος το καλόν χαι ή ύπαρξις της

άνω πόλεως, ή τερπνότης τοΰ κατοιχητηρίου ου ήτοίμασεν 6

&εός τοις άγαπώσιν αντόν.

110 (4) καταπατήσατε τάς παγίδας τοΰ έχ&ρον, τον

είλισσόμενον όψιν. στρεβλή γάρ εστίν ή οδός αύτον, έπειδή

10 τον πονηρού νιος έστιν, και 'έστιν έν αύτω ιός πονηρίας"

πατήρ δέ αύτοΰ έστιν υ διάβολος ό τοΰ θανάτου πρόξενος,

μήτηρ δέ αντοΰ ή φ&ορά' οργή έν τοΐς όφ&αλμοϊς αυτοί

και όλε&ρος έν τω ατόματι αύτον, και ή οδός αύτον είδης,

διό φεύγετε απ' αύτοΰ, τοΰ μή έχοντος νπόστασιν, του άμόρ-

15 109 ^Αδελφοί μου, νιοι τοΰ πατρός μου, νμεις έΰτε τοΰ

γένους μου κατά Χριστόν, ϊιπαρξις της έμής πόλεως της άνω

Ιερουσαλήμ, ή τερπνότης τοΰ κατοιχητηρίου μον

110 δια τί αίχμαλωτεύ&ητε νπό τοΰ έχ&ρον υμών τοΰ

δφεως τοΰ εϊλισσομένου χαι όλολόξου χαι διεστραμμένου όντος;

20 ώ ου δέδωχεν ό -&εός χείρας χαί πόδας, στρεβλή δέ ή πορεία

αύτον, έπειδή νίός έστιν τον πονηρού, ότι πατήρ αύτοΰ έστιν

ό &άνατος, ή δέ μήτηρ αύτοΰ έστιν ή φϋορά, και δλε&ρος

έν τω σώματι αύτοΰ. μή άπέλ&ητε ονν έν τη απώλεια αύτοΰ.

ύμεϊς γάρ ήτε δεδεμένοι έν τη απιστία χαι έν τή πλάνη τοΰ

6 οϊ Οογ 1, 2, 9

1 Μαρ.] ην αάά {Ο) Ρ || 2 Στ.] καΐ αάά ΟΡ || τοι)ς προσερχόμενους

(ΰ)ΡΕΡθν(Ιϊ') |] 3 πεν&ονσα Ρ\\ 8-4 των ά. λ. πρ.] δε καϊ τον άπόστολον

έδίδασκεν γάρ Ρ || < άδ. ήμ.] οτη Ρ καϊ αάά ΜΡ{ IV) \\ νϊ. τ. π. οτη V ||

πατρός] μον αάά Ρ || 5 καϊ οτη £).· άβΙΊ ο{ 16 || ή οτη ΟΡ: </ 16 || 7 άγ. α.]

άγαπήσααιν α. χαϊ άγαπώσιν ΰ8 χαϊ άγαπήαααιν [βχ χαταπατ. ηαίιιηι) αάά

0Ε( V) \ν και αάά Κ δια τί ήχμαλωτεν9ητε ν. τ. έ. (ΰ/~ 16) αάά Ρ || 8 τ. π. τ. έ.]

αυτόν Ρ || έχ&.] χαί αάά ΟΥ IV: 0^44, 11; 14 ; 45, 15; 46, 6; 9; 47, 1 ; 14; 20;

48, 6αΙ\\9 είλ.] τον αάά Ρ || οφιν] ον ονχέδωχεν ό. ». χ χ. π. (ο(2ϋ) αάά Ρ || όδ.]

πορία Ρ: ε/~20 || 10-11 νϊ. - πρόξ.] έατίν ό Άάνατος Ρ: ε[ 22 || πονηρίας - έστιν

αοεεϊεα <Λ βχβιηρϊο ΟοιυΙεχ)ϊ Ώ || 10 I. {υιός Κ) πονηρός ΟΕζΙίΙ πονηρός ί. V |]

13 μ. δε α.] ή δε μ. α. Ρ || ή] έστιν ή ΟΡ || όφθ-.] άδελφοϊς Ρ || 11 διό φ. ά. α.] μή

ονν άπατι&ηται τη άπωλεΐα α. ύ. γ. έστε δεδ. άτακτου (ηί 23 - 43,

16) Ρ || φεύγ.] φ&έγγεται V

16 <»?> νπ.? ΰ{ 5 || Μ νϊ] ιός ϋ || οτι <ό>?? οί 11; 22 ||

"-43," μη - δόλον ομ Υ
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φον, τον μή 'έχοντος μορφήν έν πάση τή κτίσει, εϊτε έν τω

ονρανω εϊτε έν τη γη, είτε έν τοις πετεινοϊς εϊτε έν τοις

κτήνεσιν. πάντα γαρ αποστρέφονται της μορφής αντον· και

γαρ έν τοις κτήνεσιν και πετεινοϊς τον ονρανον εστίν η

γνώσις αντον ότι σύρει ό όφις την κοιλίαν αύτοϊι και τό 5

στή&ος' εστίν δέ τό χατοικητήριον αύτοϊι 6 τάρταρος, και

έν τω σχότει βαδίζει, έπειδή ούχ 'έχει παρρησίαν έν ονδενί.

φεύγετε ονν άπ αντον, ϊνα μη 6 Ιός αντον έχχν&ή έπϊ το

στόμα υμών.

111 (5) γίνεσ&ε δέ μάλλον πιστοί, σεμνοί, αγα&οεργεϊς, 10

μη | έχοντες δόλον. έξάρατε τό πονηρόν σύστημα άφ έαυτών,

τοντ' 'έστιν τάς κακίας έπι&υμίας, δι ων έγέννησεν 6 όφις ό

πονηρός δράχων ό άρχέκακος νομήν απώλειας και &ανάτου

τη Ψ'νχη, έπειδή ή των καχών έπι&υμία πάσα έ£ αντον

προελήλυ&εν, και αύτη έστϊν ή ρίζα της ανομίας, τό σύστημα 15

ν'ιον αύτοϊι τοϋ άτάχτον χαι μη 'έχοντος νπόστασιν, τον άμ.

και μή 'έχ. μ. έν π. τη κτίσει τη ονση εϊτε — — γη εϊτε έν |

τοϊς Ίχ&ύσιν τοις ονσιν έν τοις νδασιν. άλλα έάν ϊδητε αντόν, 142 τ

φεύγετε άπ αντον, έπειδή ονχ 'έχει τό ομοίωμα αντον τοις

άν&ρώποις' τό κατοικητήριον αντον έστιν ή άβνσσος, και 20

βαδίζει έν τφ σχότει. φεύγετε έχχν&η έφ' υμάς. έάν

έχχν&η έπι τό σώμα νμών ό Ιός αντον, πορενεσ&ε έν τη

κατοιχίοι αντον.

111 γίνεσ&ε δέ μάλλον έν τη άλη&ινη &εοσεβείε(, όντες

πιστοί, σεμνοί τε και άγα&οί, μή 'έχοντες δόλον. φεύγετε άπό 25

τον δράχοντος τον Σατανά και έξάρατε άφ νμών τό πονηρόν

αντον σπέρμα, τοντ' 'έστιν, τήν έπι&υμίαν, έν η γεννεί νόσον

1 τον] χαί Ρ (οηι Ο) || μορφήν] ομοίωμα εχρβοίβ$ (ο/Ί9) μήτε νπόστασιν

αάά Ρ: </ 16 || 1-2 είτε φιαίετ] οντε Ρ || 2 γξ] οντε έν τοις ίχθ.

'ίδασι (ιιί 17-18) αάά Ρ: ί/5£>, 10 || πετ.] τον ονρανον αάά 0 IV: ε{4 || 3 πάντα -

αντον ο>η Ρ || τήν μορφήν ζ)Κ8ΐν: $ΗΒρεοΙηηι β$1, ε( 1 || 3"5 χ. γαρ - γν.

αντον ο/η 0 Ψ || 4 τ. ονρ. οηι ΕΡ: ΰ?2 \ 5 γν.] γνμνωαις ΌΜΧν \\ αντον

ρήιι$ οηι ΰΌΕ8ν: ά«1? \\ 6 ό οηι Ρ || θάνατος V || 8 ούν] ννν Ρ\\ 8-9 τον

στόματος ϋν \\ 10 σεμνοί οηι ΡΕ VIV \\ αγαθοεργοί ΜΡ \\ 11 ανστεμμα

Ε(): $ΰΓ αντον σπέρμα"!'? </ 27 εί ία || 12 τάς] τα 8 τον V τής αάά

0ΌΕ()Κ8νΐν || χαχή 8 χαχάς Μ τβοίβ χα ιαά: ε[44,8 || έγένετο Ρ\

13 δρ. ρο$ί αρχ. IV οηι ϋζ) || νομή Ρ || θάνατον €0 (V θάνατος Ρ || 15 χαΐ

ομ Ρ || άν.] απώλειας χαϊ 6' || σνστ.] </ 11

17 τ# Ρ'ϊιΐ! οηι Τ || 18 έπαν εΐδετε Τ || 19 <ί"ν> τοις! €[ 60, 1 ||

21 «"άν </«(>>?? || 23 χαχία Τ || 27-44,53 τοντ' - σχότει οηι Υ
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τών κακών, ό θάνατος των ψυχών ή γάρ έπι&υμία τον

έχ&ρον οπλίζεται κατά των πιστών, έξέρχεται δέ από τον

σκότους και πορεύεται έν τω σκότει, πολεμειν έπιχειροϋσα

τους έν τω φωτί. αύτη γάρ έστιν ή της πλεονεξίας άρχή.

δ 112 (6) διό ύμεΐς οι &έλοντες προς ήμάς, μάλλον δέ ότι

6 &εός παρεγένετο δί ημών προς υμάς ώς πατήρ προς ϊδια

τέκνα, &ε?.ων υμάς έλεήσαι και ρύαασ&αι υμας από της πο-

νηράς παγίδος του έχ&ροϋ, φύγετε τάς τον έχ&ροΰ κακάς

έπι&υμίας και τελείως έκβάλετε αύτάς έκ τον νοός υμών,

10 μιΰήσαντες φανερώς τον πατέρα των κακών, άγαπήσαντες δέ

Ίηαοϋν, ός Ιστιν φως και ζωή και άλή&εια και σωτήρ πάν

των τών αυτόν πο&ούντων. προς αυτόν ουν προσδραμόντες

κρατήσατε αντόν έν τη αγάπη, ϊνα άναγάγη νμάς έκ τον

λάκκου τών κακών, και κα&αρίσας στήση νμάς άμωμους

15 ζώντας έν άλη&είφ 'έμπροσ&εν τον πατρός αύτοϋ.

113 (7) Ταϋτα δέ πάντα 'έλεγεν 6 Φίλιππος προς τά

σννελ&όντα πλή&η δια τό έκ παλαιών τών χρόνων σέβειν

αυτούς τονς όψεις και την 'έχιδναν, ων και εικόνας στήσαντες

προσεκύνουν διό και Όφιορύμην έκάλονν τήν Ίεράπολιν. τον-

20 τη ψνχη' αύτη έστιν Ιός τοϋ όψεως, ή γάρ έπι&νμία έκ τον

οφεώς έστιν έξ αρχής, και αύτη έστιν ή όπλίζονσα έαυτήν

κατά τών πιστών έξήλ&εν γάρ από τοϋ σκότους και πάλιν

πορεύεται έν τω σκότει.

112 οφείλετε ουν νμεΐς οι έλ&όντες προς ήμάς, μάλλον

25 #έ δι ημών προς τον &εόν , έκβαλεΐν τον ιόν τον διαβόλου

από τών σωμάτων νμών.

113 Ταντα δέ λέγοντος τον αποστόλου ιδού

11 οί Ιο 8, 12; 14, 6 || 14 ο£ 0οί 1, 22

1 ό ή απώλεια καΐ 6&. Ό || 2-3 τον ακ.] τό σκότος Ρ || 5 όιό] δι' ού

ΟΡ || 9έλ.] £λ&όντες 0-\ν (τβϋίβ: ο(~24 βί 6) έλ9εϊν αάά ΕΜ \\ ι)μας\ ερ-

χεαθ-αι αάά V || 6 νμ.] ήμάς V || 6-7 ώς - 9έλων οηι V || 7 έλ. ήμας V || νμάς

αΐί οτηνΐν\\» φύγ. τ. τ. έ. οηι [0)Ρ\\ φεύγετε Β τβοίβΊ ο/Ό; 43, 8 || κακ.]

καΐ της Ρ\\ 9 έκβάλλετε ΡΥΜ': τεΰίβ'ί ο[ 8 || ταύτας Ρ || 10 μισήσατε Ο IV ||

αγαπήσατε ΟΡΟ IV || ίε] τον ϋΡ οιη Ε νοερώς αάά Ώ || 11 και ρο$(Γ οτη

ΟΕΜΟ {Η ? βιιαιι) 8: άΐΐ ? ε( 14 ; 42, 8 || 13 άγάγη Β V ανάγει Ε \\ τον οτπ Ρ \\

11 άμ.] καΐ αάά ν)Υ: ε( 11 || « πάντα οηι V || 17 τό] τον Ρ \\ ίκ π.] εκ-

πάλαι Κ8 || τ. χρ. οηι Κ || 17-18 αβένειν αντών Ρ \\ 18 εικόνα (0)318 ||

10 πρ.] προαεφώνονν προακννονντες αντονς Ρ || ϊεράν πόλιν Ρ

20 αντή] ητις Τ: *<;;· αντη ? ? || '21 αντη ΤίςΰΙιεηάοτ('\\ 85 9εόν] χριστόν

ϋ: ο[ β || έκβάλειν Τ εκβάλλειν Ύί$άιεηάθΓ[
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των δέ λεγομένων νπό τον Φιλίππου, ΰνμπαρόντων αντώ

Βαρ&ολομαίου καϊ Μαριάμνης καϊ των μα&ητών αύτοϋ και

τοϋ Στάχυος, έπηκροάτο πας 6 λαός, και πολύ πλή&ος έξ

αυτών άποφυγόντες από τοϋ \ έχ&ροϋ έπέστρεψαν έπϊ τον

χνριον και προσετέ&ησαν τφ Φιλίππφ και τοις περί αυτόν, δ

οί δέ πιστοί πλεϊον έστηρίχ&ησαν έν τή αγάπη τοϋ Χρίστου.

114 (8) Νικάνορα δέ ή γυνή τοϋ άν&υπάτον κλινήρης

κατακειμένη υπό διαφόρων νοσημάτων, μάλιστα των όφ&αλ-

μών , ακονσασα τα περϊ τον αποστόλου Φιλίππου και τοϋ

κηρύγματος αύτοϋ, έπίστευσεν έπϊ τον κύριον. ην γαρ και 10

πάλαι άκούσασα περϊ αυτού, και έπικαλεσαμίνη τό όνομα

αύτοϋ απηλλάγη των σννεχόντων αύτη πόνων, και άναστάσα

έξήλ&εν της οΙκίας αυτής δια της πλαγίας -9-νρας, βασταζο-

μένη ύπό ιδίων αύτη ς δούλων έν φορείφ άργυρέφ, και ήλ&εν

εις τήν οϊκίαν τοϋ Στάχυος, όπου ήσαν οί απόστολοι. 15

115 (9) Και ότε ήλ&εν 'έμπροσ&εν τοϋ πυλώνος τής

οΙκίας, Ίδοϋσα αύτήν Μαριάμνη ή αδελφή Φιλίππου τοϋ

αποστόλου, έλάλησεν φωνή έβραϊατϊ προς αντήν εμπροσ&εν

Φιλίππου και Βαρ&ολομαίου και παντός τοϋ πλή&ονς των

114 Νικάνορα έξελ&οϋσα από τής οικίας αύτής ήλ&εν 20

μετά των δούλων αύτής εις τήν οϊκίαν Στάχυος.

115 Έν δέ τω έγγίζειν αύτήν τή &νρα τής οικίας ιδού

Μαριάμνη έλάλησεν αντή συριακή διαλέκτω · Έλικομαεϊ,

κασμά, ηταά , μαριαχά, χαμαστραί, καλιχαμά. Έφανέρωσεν

1 ανμπαρόντος ΟΤ \\ αύτοϋ V || 4 από] έκ ΰΰ \\ έπεατρέφοντο Ρ |]

5 κύρ.] ίησονν Μ ημών ίησοϋν χριστόν αάά Η': ΰ/' 10 || 6 πλέον (ΰ)Ρ || 1 νικά-

νορα ΰΰ νικάνωρα Ο ]ΦΌοηίΙαηίβτ || 8 μάλ.] καΐ μάλ. V : ο/"48, 1 || 9 τά οιη ΟΜ V:

ο( 11 || τοϋ ρτϊη$ οτη V || 10 κύρ.] ίησονν ζ>νΐν ημών ίησονν χριστόν αάά Ε:

ϋ{5; 65,8 || 11 πρόπαλαι Ρ (οτη Ο) || άκ.] τά αάά IV: ε} Ο \\ καϊ οτη

Ρ || 12 αύτη] αύτήν ΤίίοΚβηάοτ^ (οτί τβΰίβ || 14 ιδ.] τών ϋΒ || δούλ. αντ.

Κ || αύτης οιη ΜΡ: ε(26, 12 || >4"16 ηλ9εν - οτε οιη € \\ 14 είοήλ&εν Ρ ||

15 οϊ] καϊ οι Ώ8 || απ.] τοντο δε ήδην (I ηδη'ί) δεύτερον αάά Ρ || 17-18 τ.

ιαι. φιλ. Ρ ]| 17"1!) τ. απ. - Φ. οτη € || 18 φ. εβ. π. α.] αντή εβ. Κ || φ. εβ.]

έν φ. εβ. ΌΜ έν φ. τή εβ. Ε φ. εβραίδη Ο φ. εβραϊκή IV (ςι·ά φ. ίβραιστή

ναίίο 808) τή εβραίδι διαλέκτω Ρ: ί/ 47, 2 \\ φ.] $ΰΤ <μετά> φωνής ??

φ. <μεγάλ%>?? <μεγάλ% τ#> φωνή ?? {ΰ{ 51, 7; 28, 21; Απι 56, 11) αιι άβΙ? ||

εμπ.] τοϋ αάά Ρ || """46,1 Φ. - λέγ.] τών αποστόλων Κ

20 νικάνορα ΤΌΥ (ΰοηςίαηίο·) ή Νικ. Τίίΰΐιβηάοτ^ || '21! μαριάμμη V βί

ήΰ ραί$ίηι: ο/' 41, 14 \ αύτη] έν τή V || 8ί κοαμά Τ \\ χαμ. καλ. ο>η Τ

καλιχαμαά V
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πεπιστενκότων λέγουσα" Άλικαμάν, ίχαοαμέ, μαρμαρί, ιαχα-

μάν, μαβτρανάν , άχαμάν "Ο έστιν ΎΩ &νγάτηρ τον πατρός,

σν ει κυρία μου, συ έδό&ης ένεχνρίασμα τω οφει' όλλ' ηλ&εν

Ιησούς 6 λυτρωτής ημών ρύσασ&αί σε δι ημών , διαρρηξαι

δ τους δεσμούς σου χαϊ τεμεϊν αντονς χαϊ έχτϊλαι ϊκ σοϋ άπό

της ρίζης αντών, ότι συ αδελφή μου εϊ' μία μητηρ έγέννησεν

ημάς διδύμους, έπελά&ου τον πατρός σον, έπελα&ου της

τρίβου της άγούσης σε εις χατοικητήριον της μητρός σου, γε·

ναμένη έν πλάνψ έγχατέλιπες τον ναόν έχείνης της απάτης

10 της πρόσκαιρου δόξης, και ήλ&ες προς ημάς φνγονσα τον

79 Τ έχ&ρόν, ότι αντός Ιστιν το χατοικητή\ριον του θανάτου, ιδού

δη ηλ&εν ό λυτρωτής σου 'ίνα σε λυτρώσηται' άνέτειλέν σοι

ό ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός 'ίνα σε φώτιση.

116 (10) Ώς δέ ταϋτα ηκονσεν ή Νικάνορα έστώσα προ

Ιό των &υρών, ϊπαρρησιάσατο ένώπιον πάντων κράζουσα και

δέ τους λόγους αντης λέγουσα" ΎίΙ ή ϋ·νγάτηρ τον πνεύματος,

αύ ει ή χνρία μον ή δο&εϊσα έπ' ένεχύρω τω οφει' ηλ&ον

δέ έγώ ρύσασ&αί σε' διαρρήξω τους δεσμούς σον και τεμώ

αντονς από της ρίζης αντών. Ιδον ηλ&εν ό λυτρωτής ό

20 όνόμενός σε· ιδον άνέτειλέν ό ήλιος της δικαιοσύνης ϊνα σε

φώτιση.

116 Ταύτα δέ αντης λεγούσης ηλ&εν ό τνραννογνόφος

τρέχων και άσ&μαίνων. ή δέ Νικάνορα ούσα προ των &υ-

ρών ηκονσεν ταϋτα και ϊπαρρησιάσατο — — λέγουσα" Έγώ

12 οϊ Μ&1 4, 2

1 λέγ.] όντως αάά Ε (V || 1-3 άλιχ. - έστιν] οηι ν\ν || 1 άληχαμάν Μ

άλημαχάν Ρ || ηχαααμε Ρ Ιχασαμαί ΰ ήχάααμεν Ο ίααχαμέ Ε || μαρμαρή

Ρ || η άχαμμάν 8 Ιχαμάν Ε ήχαμανη Ο ίαχι .... (τβΙϊφιί$ αύ εχαηρίο Οοτν-

Ιβ\)ί α\>$οΪΒΪ$) I) ναχαμάν Ρ || - μαβτρ. - έστιν οηι 8 \\ ματρανάν 0 οηι

ί'(Β?) || άχαμμάν Ε()Κ οηι Ο ρατίίηι αΟίοΐί Ώ || ο] ώς 0 τοντ Ρ || ώ

οηι Ρ || »νγατερ ΜΚ8Ψ || » εΖ] ή Ρ εϊ ή ζ)Κ8: ε( Π || σν αίί]χαΙ IV οηι Ρ ||

ένέχνρον ΡΚ ένσχνρίααμα Ε ίσχνρίασμα 0 ένχνρίασμα ΰ || 4 '/.] χριστός

αάά IV || ρνσ. - ήμ. οηι V || διαρρήξας Ρ || 5 σον] των πα9ών αάά IV |

Μ έχτ.-οτι] ίδον(?) Ε | 6 έχ οηι Ρζ) IV || σον] σε 0 IV μέσον € \\ 6 αντονς

Ρ || μία] χαϊ μία ΚΗ' || 8 εΐσαγονσης 8 \\ σε οηι ΕΜΥ || γενομένη ΟΜ

οηι Β. || 8 <άλλ> έγχατέλιπες ?? </ Ιίριίικ II 2 ρ 18 || έχεΐνον ΟΚνίν ||

απατηλής 0\ν χαϊ αάά ΕΜζ)Τν || κ> τη-ς 0Μ ()ΐν \\ 12 δη] δε ΕΡ¥ οηι

(Ο)ΟΚΐν 1| λντριΰσεται Ρ\\ σοι οηι Ρ || 13 Χρ. οηι Ο: άβΙΙ ΰ(20

16 ή ομ ΤΥ || « εί η] ει ΤΥ: ή 3 || 22-23 ταϋτα -άα». άβΐ: ο( 14 «ί

47, 26 - 27
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λέγουσα οτι Έγώ Εβραία εΙμί, ϋ-υγάτηρ Εβραίων λάλησον

μετ έμον έν τή διαλέκτω τών πατέρων μου. άκούσααα γάρ

τον κηρύγματος των πατέρων μου ιά&ην εν&έως από τής

νόσου χαϊ των περιεχουσών με οδυνών, προσκυνώ ονν την

άγα&ότητα τοΰ -θ-εοϋ, οτι έποίησεν ύμας σχυλήναι άχρι της 5

πόλεως ταύτης δια τον άλη&ινόν αυτόν λί&ον τον 'έντιμον,

ίνα δι υμών δεξώμε&α την γνώσιν αντοΰ και ζήσωμεν συν

νμϊν πιστεύσαντες εις αυτόν.

117 (11) Ταντα είπονσης της Νικάνορας, προσηνξατο

περι αντής προς τον ϋ-εόν ό απόστολος Φίλιππος άμα Βαρ- 10

&ολομαίω και Μαριάμνη και τοις συν αύτοϊς λέγων Ό ζωο

ποιών τονς νεκρούς Χριστέ Ίησοϋ δέσποτα, ό έλευ&ερώσας

ήμάς δια τοΰ βαπτίσματος έκ της δουλείας τοΰ &ανάτου,

ρϋσαι αντήν έκ της πλάνης τον έχ&ροϋ τελείως, ζωοποίησον

αυτήν έν τη ζωή σον και τελείωσαν αυτήν έν τη τελειότητί 15

σου, ΐνα πορευ&ή εις τήν χώραν τών πατέρων αυτής έν έλευ-

ΰ-ερία, έχουσα κλήρον έν τη άγα&ότητί σου χνριε Ίησοϋ.

118 (12) Πάντων δέ όναπεμ-ψάντων τό αμήν άμα τω

όποστόλφ Φιλίππω, ιδού ήλ&εν ό τύραννος, 6 άνήρ τής Νικά

νορας, ώς ίππος αδάμαστος μεμηνώς, καΐ έπιλαβόμενος τών 20

Ιματίων τής γυναικός αύτον έβόα λέγων τί3 Νικάνορα, μή

ονκ αψήκά σε έπϊ τής κλίνης ονσαν; πώς τοσαύτην δύναμιν

μου, ότι ήκουσα τοΰ κηρύγματος νμών χαϊ Ιά&ην από

τής νόσου μου | ταύτης, προσκυνώ και δοξάζω τήν όγα&. — 143 Τ

— άχρι τής γής ταύτης. 2δ

117 Ταντα δέ αντής λεγονσης

118 ήλ&εν 6 τυραννογνόφος τρέχων και άσί)·μαίνων και

έπιλαβόμενος τών ιματίων αντής λέγει· Ώ σί κειμένην

έπϊ τής κλίνης έπϊ τής νόσου σου; πό&εν ουν ενρες τήν δύ-

6 οί Ιβ3 28, 16 Ρθί 1, 2, 4 || 12 οί Εοηι 6, 4; 8, 21 ?

1 οτι οηι Ώ8Ψ \\ ειμί] καί αάά ΒΕΜΡ{)8ν || 2 μον οηι Ρ ||

3 μον οηιΡ{θν) || Ιά&η Ρ || * νόσου] μον αάά V \\ 5 ήμάς ΟΡΕ || 7 ζησώ-

με&α Μ: ζησόμε&α {βΐ δεξόμε9α)??? || 10 νπερ ϋΟΚ8νΐν (οιη Ο):

^36,8; 56,6 || 11 λέγοντες Ρ \\ 14 αντήν] καί ταντην Ρ\ν || τελ. -

και οτπ Ρ || 14 τελ.] καί αάά \ν || « εν - αντήν οηι V || 10 εύρεση Ρ || τ.

πατ. οηι 0 IV \\ " 7.] χρίατε αάά ΒΕ IV || « ήλ&εν] καί αάά V || 20 άδ.]

χαϊ αάά V || 21 μή οηι ΌΌ8\ν || 22 πώς] ονν αάά Ενίν \\ «-48,1 I δ. Μ

24 ταύτης οηι Ό || 27 τύραννος ΤΥ: ^46,22; 49,19; 50,20; 51,16;

70, 18 || τρ. χ. ά. οηι ΤΥ: ο( 46, 23 || 20 I τ. κλ. οηι I] || ίπϊ α,ΙΙ] από

ΤίκΗβηάοΓ/': ΰ( 48, 1 \\ οου οηι II: ο{ 24
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'έοχες έλ&εϊν προς τους μάγους τούτους; πως δέ από της

φλεγμονής των όφ&αλμών σον; ννν ονν έάν μη μοι εϊπης τις

έστιν ό Ιατρός σου και τί τό όνομα αντον, τιμωρησομαί σε

διαφόροις τιμωυίαις καϊ ον σπ?.αγ\χνισ&ησομαι έπϊ σοι.

δ 119 (13) "Η δέ άποκριϋ-είσα λέγει αντω' ΎίΙ τύραννε, έχ-

βαλε από σον την τυραννίδα σον ταύτην, έπιλά&ου της πονη

ρίας σον ταύτης, έγκατάλιπε τον βίον τούτον τον πρόσχαιρον,

άπό&ου τό θηριώδες της φαύλης σου γνώμης, φύγε τον δρά

κοντα τον πικρόν και τάς έπι&νμίας αντον, ρίψον από σον

10 τα έργα /.αϊ τό βέλος τον όν&ρωποκτόνον όφεως, παραίτν,σαι

τάς μνσαράς καϊ κακάς ϋ-νσίας των ειδώλων, αΐτινές εϊσιν

γεωργία τον έχ&ρον, ό σκοτεινός φραγμός" περιποιέσαι δέ

έαντω βίον σεμνόν καϊ άρνπον, ίνα γενόμενος έν άγιασμω

ναμιν ταντην καϊ την ϊσχύν ωστε δυνη&ηναί σε έλ&είν προς

15 τούς μάγονς τονς άνβ-ρώπους τοντονς; έάν μη ονν εϊπης τις

έστιν ό Ιατρός, τιμωρησομαί σε πολλαϊς τιμωρίαις.

119 !Αποκριϋ·εΐσα δέ η Νικάνορα είπεν^ίΐ τυραννογνόφε,

έκβαλε από σεαντον την τυραννίδα ταύτην καϊ έπιλά&ον των

έργων σον των πονηρών καϊ έγκατάλιπε τον βίον τον πρό-

20 σκαιρον τούτον και άπό&ον την δόξαν την ματαίαν, ότι

παρέρχεται ως σκιά' ζητησον δέ μάλλον τά όντα αιώνια, καϊ

έπαρον από σεαντον τό δηριώδες και ασελγές έργον της

αϊσχράς έπι&υμίας, και παραίτησαι την κακήν συνονσίαν,

ητις έστϊν γεωργία τον &ανάτου, ό φραγμός ό σκοτεινός,

25 καϊ κατάστρεψον τό μεσότοιχον της φ&οράς, και περιποίησαι

σεαυτω β. σ. κ. αρ., ίνα γενώμε&α έν άγιασμω δια παντός.

1 &*.] τον ελ&. Ό8\ν χαϊ ήλ&ες Κ σε αάά Ρ08Υ \\ πώς δε] μά

λιστα 0 χαϊ μάλιστα IV [ε( 45, 8) ίά&ης αάά ΕΡΚ (οτί ΠΰΙί: οεΗΐ ηιΙβΓ-

οϊά ιΐβΐ ύαηι || 2 σον] ίά&ης αάά Μ ήλενθ-ερώθ-ης αάά 8 εχονφίσ&ης αάά V

&εραπεν&εΐσα βλέπεις αάά Ώ ήλ&ες ενταν&α αάά ΰ \\ 1 σε] σοι Κ V || 5 εχ-

βαλλε V: </6 || β σον οτη ΟΡ: ο(7; 49, 6 || ταύτ.] χαϊ αάά 8 V IV: #18; 7;

8; 47, 14; 42, 8 || ' έγχατάλειπε ϋΡΟ Η': ο( 5 ; 8 || 8 τό φανλον της &ηριόόον

8 || φανλον {)Κ || φενγε €ΕΜΡ: ί/"7 || 9 πονηρόν ΕΜ || τάς] πιχράς

αάά Ε || 10 τό έργον Ρ τά όργανα ζ>Κ IV || 11 χαχ. &.] έναγεϊς χαχίας V |!

18 γεωργία 67) {ΰ/' 24) γεωργίαι Ρ || *«· ό φρ. 6 σχ. ? «/" 24 βί 8 || ό] χαϊ

ΟΥ χαϊ 6 Ψ {ΰ/~42, 8) ος εατι Κ οπι Ο || σχ.] ό αάά 8 || 13 αεαντώ 8ΐΤ

(ε/' 2(1) σεαντον V αιτώ Ο αντον ΌΕ || γενάμενος Ρ()

15 β&γ τ. ά. τ. τ. μάγ. ? || 17 τνραννοτρόφε ΤΥ: ο{ 47, 27 || 18 σε.] σον

Τ/ ο(6 β122 || 21 οντα οτπ ΤΥ || 28 χενψ ΤΥ || 2*-55 'ήτις-φ». οιπ Υ ||

24 γεώργιον II
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δννη-8-τ/ς γνώναι τον Ιατρόν μου και χωρησαι το όνομα αντον.

έάν ουν Φέλης παρά σοι με είναι, ευτρέπισον σεαυτόν μένειν

έν άγνεία χαϊ έγκρατεία και έν φόβω τον άλη&ινον ϋ·εον,

και συνοικήσω αοι τον άπαντα χρόνον μόνον κα&άρισον

σεαντόν από των εΙδώλων και παντός ρύπου αυτών. 5

120 (14) 'ίΐς δέ ηκουσεν των λόγων αντης τούτων 6

τύραννος, 6 άνηρ αντης, έπελάβετο των τριχών της κεφαλής

αυτής και 'έσυρεν αντην λακτίζων αυτήν και λίγων Καλόν

σοι έστιν άναιρε&ηναι έν ξίφει η όρασ&αί σε παρ' έμοϋ

πορνενονσαν μετά τών ξένων τούτων τών μάγων, ορώ σε 10

γαρ ότι έγένου έν τΐ/ μανία τούτων τών πλάνων σέ ονν

πρώτον άνελώ κακώς, και τότε τούτων ου φεισάμενος κακώς

ένυβρίσας κακίατως άποκτενώ. Και στραφείς ειπεν τοις περί

αυτόν Εξαγάγετε μοι τονς μάγους τονς έπιϋ-έτας έκείνους.

Εισδραμόντες δέ οι δήμιοι είς την οικίαν τον Έτάχυος και 15

κρατήσαντες τον άπόστολον Φίλιππον και τον Βαρ&ολομαϊον

έάν ονν &έλης παρά σοι με μένειν έν έγκρατεία, οικήσω

ονν σοι.

120 'Ω,ς δέ ηκουσεν τονς λόγους τούτους ό τυραννογνόφος,

έπιλαβόμενος τ. τρ. τ. κεφ. αυτής 'έσυρεν αντην λακτίζων και 20

λέγων — — έν τω ξίφει μου μάλλον η όράν σε μετά τ. ξ.

τ. τ. μάγων και πλάνων, σέ ουν τιμωρήσομαι και τους πλα-

νησαντάς σε άποκτενώ. Και στραφείς μετ' όργης προς τονς

δήμιους τους άκολου&ονντας αύτώ εϊπεν Ένέγκατέ μοι τονς

έπιϋ-έτας τούτους. Συνδραμόντες — — τον Φίλιππον κ. τ. 25

1 χ. χ. - α. οηι ΟΏ || 2 σον ΟΡ V || 4 σον V \\ χρ.] της ζωής μον (σον

Ε) αάά Ε8Ψ \\ μόνον οτπ 0(Β)¥(}ν) || β ηκον Ρ || τον λόγον τοντον

Ε8 || αντής οτπ ΟβΕ0Κ8νΐΤ: ϋ{ 48, 7 || 7 τνραννογνόφος Ρ: ϋϊ 47,

19; 27 || ό «ν. α. άβϊ?? ο( 47, 19 || 8 α. λ. α.] λ. α. ΟΡ α. λ. £ ΤΤ α. Ε \\

0 αοί] σε V || ϊαται ΡΨ || έν] σε ϋ οτπ 8¥ || 10 τ. ξέν. οτπ V \\ των μ.]

χαϊ μ. Ρ(ΤΡ) \\ 11 μαγεία ν\¥ || 12 πρ. οτπ Ο ννν αάά ΕΡ τούτων αάά

Μ || καχ. ρηηί άΛΊΊ || ον\ ό Ρ || φεισόμενος V φείσομαι 0Κ8 αλλά αάά

08ΐν χαϊ αντονς αάά ϋ \\ 12"13 χ. έν.] έχνενρίαας Ρ (</ 55, 12??) οηι Κ \\

13 έν. οτπ ϋ || χαχ. οτη ϋϋΕ || άπ. οηι Κ || περί] περιεατώαιν περί Ρ \\

14 αντον Ρ || 10 άπ. οτη V: ο( 25

19 τύραννος ΤΥ: ο[ 47, 27 \\ 23 στρ.] λέγει αάά ϋ || 24 ε'ίπεν οηι ϋ

4
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χαϊ την Μαριάμνην ϊσυραν άγοντες αυτούς όπου ην 6 άν&ν-

πατος. ηχολού&ησεν δέ καϊ 6 πιστότατος Στάχυς χαϊ πάν

τες ο'ι πιατοί.

121 (15) Ίδών δέ αύτούς ό άν&νπατος 'έβρυξεν τους όδόν-

81 τ δ τας αντοϋ | λέγων Βασανίσατε τούς μάγους τούτους τους

πλανησαντας παλλάς γυναίκας καϊ άνδρας νέους τε χαϊ νεα

νίδας, λέγοντας έαυτούς &εοσεβεΐς είναι, βδέλυγμα 'όντες. Καϊ

έχέλευσεν ένεχ&ηναι ώμους ιμάντας χαϊ τΰπτεσ&αι τόν τε

Φίλιππον χαϊ τόν Βαρ&ολομαΐον χαϊ την Μαριάμνην χαϊ

10 μετά τό μαστιχ&ηναι αυτούς τοις Ίμασιν έχέλευσεν δε&ήναι

τονς πόδας αυτών καϊ σύρεσ&αι αυτούς διά των πλατειών

της πόλεως $ως της πύλης τοϋ Ιερόν αυτών, πολλοί δέ όχλοι

συνηχ&ησαν, ώς σχεδόν μη μεϊναί τινα εϊς οΐχίαν, χαϊ ήσαν

πάντες &αυμάζοντες αυτούς έπϊ τη υπομονή αυτών, βιαίως

Ιό καϊ άπαν&ρώπως συρομένων αυτών.

122 (16) Ό δέ άν&νπατος βασανίσας τούς αγίους τούς

αμφϊ τόν άπόστολον Φίλιππον έχέλευσεν εϊσενεχ&ηναι αντούς

Β. χ. τ. Μ. σύν τώ λεοπάρδφ και τφ έρίφφ των αιγών

έξηνεγκαν σύροντες.

20 121 "Οτε δέ εϊδεν αύτούς ό τυραννογνόφος 'έβρυξεν τ. όδ.

αντοϋ έπ' αύτούς λέγων Σύρατε τ. μάγ. τοντ. και πλάνους

τούς πλανησαντας πολλάς ψυχάς γυναικών και λέγοντας ότι

144 τ Θεο\σεβεϊς έσμεν Και έποίησεν ένεχ&ήναι Ιμάντας" χαϊ 'ίδησαν

τούς πόδας αυτών χαϊ προσέταξεν συρηναι αυτούς από της

2δ πύλης ϊως τοϋ ίεροΰ' πολλοί δέ ο. συνηχβ-ησαν εις τόν τόπον

έχείνον έ&ανμαζον δέ σφόδρα τον λεόπαρδον χαϊ τόν 'έριφον,

έπειδη ήσαν λαλοϋντες ώς άν&ρωποι.

122 Καϊ τινές από τοϋ πλή&ους έπίστευσαν τοις λόγοις

τών αποστόλων.

1 'έονρον || 3 ηχολού9ει 00 Ψ || ατάχυος ϋ¥ \\ * ό άν9. αυτ. V ||

5 πλάνους Ρ || 6 πολλούς α. τε χ. γ. Ο(ϊΓ) || 6 νεάν.] χαϊ αάά νΐΡ τούς

αάά Ο || 7 λέγ.-δντες οηι 8 || είναι 9εοσ. V \\ βδελνγματα 0(Ρ)ΕΟΕΓ

βδελυχτοϊ Ρ || οντάς Τίεοΐιεηάοτ}: 6/54, 13; αϊ || 8 τε οηι 00 || 9 τόν οηι Ι)ΕΕ:

ε/"49, 16; αϊ || 10 αύτοΐς V \\ 11 αυτών] αντοϋ Ρ \\ 12 πολύς τε όχλος Ρ || 13 ώς -

οΐχ. οητ Ε || είναι ΕΜ || 14 άπαντες 0 \¥ || αυτούς οηι Ε0{Ε) || αυτών

οηι 0ΌΡ8 χαϊ καρτερία αάά ΓίΓ ώς αάά Ε || βαιβέως Ρ || >°-17 τ. άγ. - Φ.]

τόν τε φίλ. χαϊ βαρ&ολομαΐον χαϊ μαριάμμην Ρ || 16 τούς αΐΐ οτη V |]

" περί 8: ε{ 45, 5; 49, 13; 54, 1; 51, 5; 90, 7 || ένεχ&ηναι ΟΜΡ

19 ενρόντες 1} || 20 τύραννος ΤΥ: ε/ 47, 27 || 28 ίποίησαν ΤΥ\\ χ.

ϊδ. - αυτών οηι ϋ
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χαι άσφαλια&ήναι είς τό ιερόν τον ειδώλου της έχίδνης προς

τους ιερείς αυτής, ϊως αν βουλεύσηται ποίφ &ανάτω ϊχαστον

αυτών άπολέση. πολλοί δέ έκ τον όχλου έπίστευσαν χάριτι

τον Χρίστου καϊ πυοσετέ&ησαν τω άποστόλφ Φιλίππω χαι

τοις ούν αϋτφ, άποοτάντες τοϋ εϊδώλου της έχίδνης, και 5

έστηρίζοντο έν τη πίστει μεγαλννόμενοι έν τη υπομονή των

άγιων, και ομον πάντες μετά φωνής έδόξαζον τον &εόν λέ

γοντες το αμήν.

123 (17) "Οτε δέ ένεκλείσ&ησαν έν τω Ίερφ τής έχίδνης

ο τε Φίλιππος 6 απόστολος και Βαρ&ολομαϊος και Μαριάμνη, 10

συνήχ&ησαν ο'ι ιερείς τής έχίδνης έπϊ τό αυτό χαϊ όχλος πο

λύς ώς άνδρες έπτακισχίλιοι , και δραμόντες προς τον άν&ν-

πατον χατεβόων λέγοντες" Έκδίχησον ημάς έχ των ξένων και

μάγων και φ&ορέων και πλανησάντων τονς ανθρώπους,

αφ ον γαρ ίπεδήμησαν είς ημάς, έπλήσ&η ή πόλις ημών 15

123 Είπαν δέ οι ιερείς προς τον τνραννογνόφον Μάγοι

είσϊν οι άνθρωποι οντοι.

Μαρτνριον τον άγίον άποότόλον Φιλίππον. 151 τ

123 "Οτε δέ Φίλιππος ό τον Χρίστου απόστολος κατε-

κλεΐσ&η έν τφ ίερω τής έχίδν-ης υπό τον ηγεμόνας, ωσαύτως 20

καϊ ό Βαρθολομαίος και ή Μαριάμνη χαι 6 λεόπαρδος χαι 6

'έριφος, σννήχθησαν οι ιερείς έπϊ τό αντό ώς άνδρες έπτά,

κ. δρ. έπϊ τ. άνθ. χατεβόων 7β ανθύπατε τυραννογνάφε έχ-

δίχησον ήμ. άπό τ. ξένων ανθρώπων των άπαιδεύτων κ.

φθορ. κ. μάγ. και πλανώντων τονς όχλους, αφ ον γ. έπ. είς 25

1 χ. άοφ. ροίΐ έχίδνης IV ρο$( αυτής (2) £) οπι € || τής έχ. τ. ειδω

λίου Ρ || !-* προς - έχίδνης οηι V || 3 απολέσει 0ΒΛ^Κ8(?) || έπ.] τη αάά

(0)Ρ08 || χ. τ. Χ.] έπϊ τον χύριον Κ || 5 συν] περί Β8 {οηι 0): β} 50, Π \

αυτόν Κ οηι 6' || καϊ] οι δε άγιοι V || 6 πίστει] τον χριστού αάά V || 7 μια

φωνή Ο οηι ΒΚ8 || 8 τό άμ. οηι V

Γ= €ΜΡ0Β8ν\ν » έκλείσ&ησαν ΜΡ{Κ) \\ 10 Β.] ό β. Τν: ^ 62, 1 \\

Μ.] ή μ. ΟΨ: ή 50, 1 ;9; 62,1; αϊ || 11 αυνεχύθ-ησαν V || 13 ανδ. ώς Τν&νδ.ώαεϊ

ϋ || ώσεί Β || επτακόσιοι V |] 13 καταβόων Ρ κατεβόονν Οζ>Κ || 13 έχ]

άπό Ρ || και] τούτων των 08 τούτων καϊ IV |] 14 πλανόντων Ρζ)\ν:

ο( 25; 50, 6 || άνθ-ρ.] όχλους 08 || 18 είς] προς ϋ8: ο{ 25

Θ=ΤΌΥ 16 τύραννον ΤΥ: </ 47, 27

Δ = ΒΒΕΡ 13 Μ. - Φ. οτη ΟΕ: ο(41, 2 || «-*> Φ. - ώα.] ένεκλείσ&ησαν

έν τω ί. τ. έ. φ. ό απ. 1>(Ε) άαίη (βτβ ΰηηι Γ ρ6Τ(/ϊί η$αιιβ αά 54, 8 Ε ||

19 ίε] ό Ρ I 21 έ λ.] τα. δύο ζώα ό λ. Ό \\ 22 ώς οπι Ό || 23 κατεβόουν ΒΒ

τνραννογράφε ΒΡτυραννογνάφε ΤΪΒοίιαιάοτ^ τεοίβ {ε( 16 εβί) : αη άβί? \\ 25 καϊ

πλ.] των πλ. Β ηοη ηιαίβ ίβά ΰ[ 14 || πλανοϋντων Ρ || ίί'ς] πρόςΒ: ογ 15

4*
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πάσης κακής πράξεως" απέκτειναν δέ καϊ τους 6φεις τους

νιους της &εας ημών έκλεισαν δέ και τό ιερόν, και ήρήμωται

82 Τ 6 βωμός" και ούχ εΰρήκαμεν προσενηνεγμέ\νον όίνον ϊνα πιοϋσα

■ή ϊχιδνα ύπνωση, ιΐ δέ -δ-έλεις γνώναι οτι όντως μάγοι εισίν,

δ βλέψον και ϊδε πως ημάς ϊϊέλουσιν μαγεΰσαι, λέγοντες Ζή

σατε έν άγνεία και σεμνότητι, πιστεύσαντες τω &εώ, πώς δέ

και εϊσήλ&ον εις την πάλιν, πώς δέ και οι δράκοντες ουκ

έτνφλωσαν αυτούς η και άνεϊλαν αυτούς, πώς δέ και τό αίμα

αντών ούκ 'ίπιον, αλλά και αύτοι οι τηροΰντες τήν πάλιν ημών

10 άπό παντός ξένου υπό τούτων κατεβλήθησαν.

124 (18) Άκουσας δέ ταϋτα ό άνϋ-νπατος πλεϊον έξε-

124 Και άκουσας ταϋτα έξεκαύ&η τω &νμώ καϊ έπλήσ&η

οργής.

ήμ. έπλ. ή πόλις πάσης άχρηστου πράξεως αυτών άπ. — —

15 ιερόν ημών κ. ήρ. ό βωμός" κ. ούχ εύρήκαμεν οίνον μεμιγμένον

ϊνα π. ή 'έ. ύπνώστ}" πολλαϊ δέ νύμφαι και γυναίκες άπήλ&ον

προς αυτούς και άφήκαν τους άνδρας, ει δέ &έλ. — — βλ.

κ. ϊδε τον λεόπαρδον και τον 'έριψον άν&ρωπίνως λαλοϋντας '

άλλα και ημάς ίτέλουσιν — — έν άγνεία, πιστενσαντες —

20 - έτ. αυτούς και άνεϊλον, πώς — — 'ίπιον, αλλά και αύτοι

υπό τούτων τών μάγων κατεβλήθησαν, ει καϊ αύτά είσιν έν

τέχνη μαγική, έν όλη γάρ τι) κτίσει ούκ έφάνη ούτως άλλα-

γήναι φύσιν καϊ φωνήν, οτι τά πετεινά πέτανται κατά τό

ίδιον είδος και τά τετράποδα και τά κτήνη καϊ πάν Ό 'ίστιν

2δ έν τή Ιδία γενέσει, πώς δέ καϊ ό λεόπαρδος καϊ ό 'έριορος

όμιλοϋσιν αύτοϊς, έκπληττόμε&α. \

152 τ 124 Άκούσας πλεϊον έξεκαν&η τ. &. οργής τε καϊ

* έρήμωται Ε(Ρ)()ν (οιη Ο) : ί/ 15 || 8 εύρίοχομεν || προαηνεγμένον

Ρ8 προσενηνεγχεμένον ν(Ε ?) προαηχάμενον 0( Ιϊ') νϋν αΐνιγμένον Ο: ε(15 ||

5 χ. ϊόε οίπ Ρ || λέγ.] οτι αάά IV || 6 πώς δε\ ημείς δε &αυμόζομεν πώς {ε{ 26)

IV ■ρ&ηρβτατη || 7 πόλ.] ημών αάά IV: β( 9 || χαϊ αΐί οτη V || 8 η χ. ά α. οτη

V || η] ειΡοτηΨ || άνεϊλον ΜΚ8Φ {οτη V) : ε(57, 7 \\ αυτούς οτη ϊπιαν

Εξ)8 || αυτοί οτη Ο οι δράκοντες αάά V || ημών οτη Ρ8: ί/7 \ 10 χατ.]

τών μάγων αάά Ψ || 11 πλέον ΕΡίΤ {οτη €): ί/27

15 χ. ηρ. δ β.οπι Ρ || ερήμοτε Β: ο( 2 || βωμ.] ημών αάά Β || ευραμεν Β ][

μεμ. 07Π ΒΡ: προαενηνεγμένον (<;/" 3) ? ? || 16 άπήλ&αν Β || 17 άνδ.] ίδιους

ανδ. Β άνδ. αυτών Ρ || 18 λαλοϋντα Β || 20 χ. άν. α. βί αάά έχπλιττόμε9α Β:

ο(26 || αυτοί ομ Β || 21 τ. μ. τούτ. Β \\ εΐ\ η Ρ \\ ταϋτα Β \\ έν τ.

μ. εΐαιν Ρ || 22 μαγ.] μαγ. πεπραγμένα οοηίοϋ ΤϊΒΰηιηάοτ( || γάρ οτη, Β \\

23 οτι τά] τά γάρ Ό ] τά οτη Ρ || 26 α.] προς αυτούς Ό || έξιοτάμε9α Β:

ο[20 || 27 πλείω Β πλέον ΒΕ: ΰ( 11 || 27-δ3,17 οργής - αφ. οηι Β
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χαν&η τώ ΰνμφ, οργής τε και απαλής έπληρώ&η, χαϊ ην

όργιζόμενος σφόδρα χαϊ λίγων προς τους ίερεϊς' Τί ότι την

έμήν έμάγευσαν γνναϊχα; και έχεϊ&έν μοι ξένα ρήματα ομιλεί,

χαϊ διά πάσης νυχτός εύχομένη ξενοφωνεϊται φωτϊ καταλαμ-

πομένη, χαϊ άναστενάζονσα λέγει' Ήλ&έν μοι το άλη&ινόν δ

φως Ίηαοϋς. Κάγώ δέ από τον έμον χοιτώνος έξελ&ών ή&έ-

λησα διά της χϊυρίδος χατοπτενσαι χαϊ Ιδεΐν όνπερ 'έλεγεν φως

Ίησονν και ώσπερ άστραπή προσαπήντησέν μοι, ώστε με

παρ ολίγον άποτυφλω&ήναι· και Ιξ έχείνου λοιπόν την γυ

ναικά μου φοβούμαι διά τον φωτεινόν αυτής Ίησοϋν. είπατε 10

μοι ιερείς- τί πράξω. (Ά δ& είπον Άν&νπατε, τάχα ούχ

έσμέν ΐερεϊς' άφ ου γαρ σννέκλεισας αυτούς, ευχόμενων αυτών

ού μόνον τό Ιερόν έχ &εμελίων έσαλεΰ&η άλλά τάχα και

συμπίπτει.

125 (19) Τότε προσεταξεν ό άνϋ-ΰπατος έξαγαγεϊν αυτούς 15

125 Και προσεταξεν γυμνω&ηναι τον Φίλιππον χαϊ τον

απειλής, χαϊ ην όργιζ. σφόδρα· λέγει προς τ. ΐερεΐς' Τί ότι χαϊ

την έμήν γυναίκα 'έχουσιν με&' έαυτών; χαχέί&εν ξένα ρήμ.

όμ. και πάσαν ννχταν ενχομένη ξένω φωτϊ χαταλάμπεται χαϊ

άναστενάζουσα λ. — — Κάγώ δέ έξελ&ών από τ. ϊ. χοιτ. 20

ή&έλησα δια τ. &υρ. ένοπτρίσασ&αι χαϊ Ιδ. όπερ 'έλεγεν — —

προσυπηντηαέν μοι ώς αποτυφλώσαί με. χαι έξ Ικείνου την

γυν. — — ε'ΐπατέ μοι ούν ώ ιερείς — — είπον Ά. τ. ονχ

ί. ί. άφ ης γάρ — — αύτών όλον το ιερόν σαλενεται έχ

&εμ. η τάχα συμπίπτει. ■ 25

125 Τότε πρ. ό ά. εξελ&όντας έχ τ. Ί. τούς π. τ. Φ.

2 'ότι] ο Ρ χαϊ αάά € || 3 γ. εμάγ. Ο IV. || χ. έχ.] χάχεΐ&εν Ρ || * πάσης]

τής αάά ΟΡΥ: ή 19 || ξένω ΜΚ V: ή' ρτα«{ || χαταλάμπεται Μ(Κ ? βηαη) || 6 '/.]

ό χριστός 08 \\ δε οηι Ε: ο( 20 || 7 οπερ 0: ο( 21 || φως] φηοιν V οηι Η' ||

9 '/. ομ Ο || προνπήντησέν ζ)ν προανπήντησέν 8 (ειια,η Κ): ο(22 || 9 άποτ.

προ ολίγων V \\ εν όλίγω IV || παρ ο/η Ρ()8 \\ ολίγον 0 || άποτ.] άπαντον

φλογισδψαι Ρ\ »-10 φ. τ. γ. μ. Οΐν\\ 10 εΐπ.] ονν αάά ()τν\\ 11 μοι οηι Ο ||

ιερ.] ιο ιερ. Ε οι ιερ. 8\\ είπαν Ρζ) αύτω αάά ΜΡΐν\\ ονχ] ονχέτι Μζ)Βν

άπό τον ννν ονχ IV (οηι Ο): ο( 23 || 13 ίχ &. οηι 0ζ)Κ8ν\\ τάχος (Ψ) οηι Ρ

17 ην άβίβί Τπΰίιβηάοτ{\ λ.] χαϊ λ. ΰ εϊτα λ. Ρ' (οτί τβΰίβ: 0^58, 26 ||

19 πάσαν] την αάά Ρ: ϋ( ί || νύχτα Ρ τβείβΊ ββί, 12; 61, 20 || 20 στενάζονσα

ΰΡ || οηι Ώ: ο( 6 \ 21 ίν. χαϊ υηι ΰ || 22 προαπήντησεν β νπήντησέν Ρ $ΰτ

προσαπήντησέν ? ο( 8 \\ ώς ά.] τον τνφλώσαι ΰ || 23 μοι οηι Ρ\\ ονν οηι β

φηαΐν αάά Ρ || είπαν Β || ονχέτι ββ: ή 11 || 2» η τ. α. οηι β || 26 έξελ9εϊν β
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έκ τον ίεροΰ τους περί τον Φίλιππον και άναγαγεϊν έπϊ τον

βήματος, ειπών τοις δημίοις' Άποδνσαντες τον Φίλιππον

διερευνήσατε μι} πως ευρητε αυτών τάς μαγείας. Άπέδυσαν

ονν πρώτον τον Φίλιππον, είτα τον Βαρϋ-ολομαΤ,ον ηλ&ον

83 τ δ δε* και έπϊ την Μαριάμνην, και σύροντες αυτήν \ 'έλεγον Γυ-

μνώσωμεν αντήν, Ίνα πάντες ϊδωσιν αυτήν ότι γυνή ουσα πώς

άνδράσιν έπαχολου&εϊ· αυτή γαρ μάλιστα πάσας τάς γυναίκας

όπατϊχ. Και λέγει ό τύραννος προς τους Ιερείς· Κηρύξατε

έν τη πόλει κύκλω 'ίνα ϊλ&ωαιν πάντες άνδρες τε και γυναίκες,

10 όπως ϊδωοιν τήν όαχημοσννην αυτής, ότι συμπορεύεται μετά

τών μάγων τούτων, και πάντως ότι μοιχεύεται νπ' αντών.

Έκέλευσεν δέ κρεμασ&ήναι τον Φίλιππον και τά σψνρά αύτον

Βαρ&ολομαιον και τήν Μαριάμνην λίγων Ερευνήσατε αντούς

μή ποτε ευρητε τήν μαγείαν αυτών. Γυμνω&έντων δέ αντών

15 υπό τών δημίων και τήν Μαριάμνην κρατήσαντες 'έανρον

λέγοντες· ^Αποκαλύψατε αυτήν, 'ίνα μά&ωσιν ότι γυνή έστιν

άκολον&ονσα αυτούς. Έχέλενσεν δέ έλ&εϊν σκντέας και νενρα

ισχυρά· και τρήσαντες τά σψνρά τον Φιλίππου άνήνεγκαν

άγαγεϊν εις το βήμα — — διερευνήσατε, άλλά και άμψοτέ-

20 ρους, μή πως ενρε&ή τι αντών τής μαγείας — — ήλ&ον δέ

έπι τ. Μ. κ. σύροντες α. 'έλ. Γυμνώσωμεν α., 'ίνα π. ϊδωσιν

ότι γ. ονσα άνδράσιν έπ. α. γ. μάλιστα έν ευπρεπείς πάσας

τ. γ. — —· ό τυραννογράψος — — ίίς πάσαν τήν πάλιν και

περικύκλω 'ίνα 'έ. πάντες ο'ι άνδρες και πάσαι αΊ γυναίκες,

25 όπως 'ΐδ. τ. άσχ. αυτής και μά&ωσιν ότι ψεύδεται λέγουσα

ότι Ουκ ειμί γυνή· !Αλλ' ώς άνήρ συμπορεύεται αντοϊς και

πάντως — — διατμη&ήναι, και κομισ&ήναι δέκα κόρακας

1 τονς] τον V \\ τον οηι(ΟΒ)8(Η') || άγαγεϊν (λβΓ#' (οηι ϋ) αντονς

αάά ()Κϋν || 2 τον Φ.] αντονς χαϊ τονς σνν αντώ αάά V χαϊ τόν

βαρ&ολομαϊον καΐ τήν μαριάμμην αάά Ρ || 3 έρεννήαατε Ρ || μή π. ε'νρ.

οηι (ϋ)Μ0Κ8νΐν: ο^Η; 20 || αίτον Β8 || άποδνσαντις ΜΚ (ο«η 6') || 4 τόν

ρηνί οηι Ρ || είτα] χαϊ αάά £) V || 5 ίβ οιη €Μ8 || σνραντες Ο V: <?/" 21 || 6 οτι γ. ο.

οηι Ρ || πώς οηι 1Υ || 7 άνόρας Ρ || άπάοας ΜΡ || 8 μηερεΐς V || 9 έν τ.

π.] εις 'όλην τήν πάλιν Ρ || χνχλψ οηι €\ν \ τε οηι Ρ8

14 έγνμνωααν ΤΥ || αντονς ΤΥ || 15 οι δήμιοι (οηι νπό) ΤΥ || 17 σχν-

ταΐας ΤϋΥ σχντάλας ΤίίΐΙΐίηάοΓ^ || 18 άνένεγχαν ΤΌ

19 διάγειν Ρ χαϊ αγεο&αι Β || 21 σνραντες ΒΡ: ο( 5 \\ γνμν.] χαι

αάά ΒΒ || 22-23 π. τ. γ. είς άπρέπειαν ΒΕ || 2:1 τύραννος Β: $ετ τνραννο-

γνόφος? </ 47,27 || 14 πάσαι οηι Β(Ε) || 28 οτι οιη ΒΕ || 27 $ογ διατρη-

9ηναι?? ο/' 18; 55, 1 || δέχα ίχ δε χαϊ οτίν,ηι (γ/- 55, 1 Ρ) ηοΐί ίαη^βη
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διατρη&ηναι, κομίσαι δέ κόρακας σίδηρους και τάς πτέρνας

αντοϋ διαπαρηναι, και κρεμασ&ηναι ν.ατά κεφαλής απέναντι

του ίεροϋ έπί τίνος δένδρου· και τον Βαρ&ολομαϊον έκτείναντες

άπέναντι τον Φιλίππου έπερόνησαν τάς χείρας αντοϋ έν τω

τοίχψ της πύλης τοΰ ίεροϋ. 5

126 (20) Έμειδίαααν δέ αμφότεροι όρώντες αλλήλους δ

τε Φϋιίππος και 6 Βαρ&ολομαϊος' ησαν γαρ ώς ού βασανι-

ζόμενοΐ' α'ι γαρ κολάσεις αυτών ησαν βραβεία και στέφανοι,

ότε δε και την Μαριάμνην άπέδυσαν, Ιδού εν&έως ηλλάγη η

όμοίωσις τοΰ σώματος αυτής ϊνώπιον πάντων, και εν&έως 10

Ιγένετο περί αυτήν νεφέλη πυρός ίμπροσ&εν πάντων, και ουκ

κόρακας και τα νενρα είσηνεγκαν δια των πτερνών αντοϋ καΐ

ϊκρέμασαν αυτόν κατά κεφαλής φυτοϋ όντος προ της &ύρας

τον ίεροϋ. και πασσάλους πήξαντες είς τον τοϊχον τοΰ ίεροϋ

τον Βαρ&ολομαΐον δήσαντες ποδών και χειρών έξέτειναν Ιό

γυμνόν είς τον τοϊχον.

126 "Οτε δέ έγνμνωσαν την Μαριάμνην , ηλλάγη

αιδηροϋς· Και διαπείραντες τάς πτέρνας αντοϋ άνακρεαάσετε

κατά κεφαλής — — δένδρου· τον δέ Β. έκτείνατε όπ. τ. Φ.

περονησαντες τάς χ. αύτοϋ πορ&μήσαντες εν τω τοίχψ τον 20

ιερόν της πύλης. Και έγένετο ο'ύτως.

126 Έμειδίαααν δέ ά. όρώντες — — ό Β. ότι ησαν

αβασάνιστοι, αί γ. — | — Μ. άπέδυσαν, ένέβλεψαν ϊνα 153 τ

ΐδωσιν την γνμνωσιν τοϋ σώματος αντης' και ιδού ηλλάγη

εΰ&έως η όμ. τ. σ. α. ένώπιον αντών και ό τύπος αύτής 2δ

έγένετο ώς κιβωτός υελίνη γέμουσα φωτός και πυρός εμ-

1 ίέ οηι (6') χαϊ αάά Ρ || τ. πτ.\ έν ταΐς πτέρναις V | 3 έχτείνατε
Ρ: «/■ 19 || 4 άπεναντίον Ρ || έμπερώνισαν 8 έμπερονήοαντες Ρ || * τ. πί·λ.

οηι 8: άεΙ?? ^58,12 || ' ό οηι (ϋ?)Ρθν.· 451,10; 50, 9 || » Ιδού οηι ()(8) V:

424 || 10 εν», οηι ν\ν || 11 π. α. οηι Ο

12 χόρας V || 13 φ.] έπΐ φ. Τηάΐ(ηάο4 (οτ% τκΐβ: 43 || 15 τδν] εαααν

αυτόν τον δ'ε ΤΥ

18 διαπεράοαντες Ό διαπερωνήοαι Ε (οηι Ε) || άναχρεμάαας Β χρεμα-

ο&ηναι (Ρ) άνακρεμάσασ&ε ΤίίΰΗβηάο4 (οτί τεοίε || 19 έχι.] έχί&υοεν

εχταν&ήναι ΌΕ || 20 αντοϋ] χάί αάά ΡΕΕ || πορ»μ. άβΐ (άϋίοφ·)ΐ \\ 21 πύ

λης] έχτείνατε αάά ΒΕ έχτείλατε αάά Ρ Ι| 22 ένορώντες (Β) Ε || 23-26 ένέβλ. -

έγένετο] έφάνη αύτοΐς Ρ'\Ε) || 23 άνέβλεψαν Ε || 25 αντών] αντής Β || 26 ύελ.

€1 φ. χαϊ οτη Ρ(Ε): 4 56, 11
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ήδυνή&ησαν 'έτι έμβλέψαι τό σύνολον είς τον τόπον έν ω

έτύγχανεν ή άγια Μαριάμνη, άλλ' ϊφυγον άπαντες άπ' αυτής.

127 (21) Έλάλησεν δέ ό Φίλιππος μετά Βαρ&ολομαΐον

έν τή έβραίδι διαλέκτω λέγων Ποϋ ό αδελφός ήμών Ιωάννης;

5 Ιδού γάρ έγώ άπολύομαι από τον σώματος, και τις 6 εύξά-

μενος περί ήμών; ότι και εις την όδελφήν ημών Μαριάμνην

έπεχείρησαν παρά το κα&ήκον· και ιδον πυρ έρριψαν εις την

οϊκίαν του Στάχυος, λέγοντες ότι Καύσωμεν αυτήν, έπεώη

ΰπεδέξατο αυτούς. Θέλεις ουν Βαρ&ολομαϊε ε'ΐπωμεν πϋρ

10 έλ&εϊν άπ' οΰρανοϋ και κατακαΰαωμεν αυτούς; \

αυτής, και έγένετο κιβωτός ύελίνη φωτός γέμουσα, και ουκ

ήδννή&ησαν έγγίσαι προς αυτήν.

127 Έλάλησεν Βαρ&ολομαίον τή έβ. διαλέκτω" ΙΙοϋ

έστιν Ιωάννης σήμερον έν τή ήμέρα της ανάγκης ήμών; ιδού γάρ

15 λυόμε&α από των σωμάτων ήμών, και εύξεται ίιπέρ τίνος; και

γάρ εϊς αυτήν έπεχεΐρησαν τήν Μαριάμνην παρά τό κα&ήκον'

έμαστίγωσαν δέ τον λεόπαρδον και τον 'έριφον τών αιγών και

145 τ πϋρ του Στάχυος, έπειδή νπεδέξατο ήμάς. \ ε'ΐπωμεν τοίνυν

ήμεΐς ϊνα πυρ καταβή έκ του οΰρανοϋ και καύσ-η αυτούς;

20 προσ&εν αυτών, και ουκ ήδ. έτι έγγίσαι καν τό σύνολον

έτύγχανεν, άλΧ 'έφευγον απ. άπ' αυτής.

127 Έλάλησεν δέ ύ Φ. μετά τον Β. τή έβραίδι δια

λέκτω· Ποϋ Ιωάννης σήμερον; ιδον γάρ ήμεϊς άπολυόμε&α

τον σ. κ. τις ό νπέρ ήμών εύξάμενος; ότι Ιδον και ε'ις τήν

25 Μ. έπ. π. τό κα&ήκον έβασάνισαν δέ και τον λεόπαρδον και

τον 'έριφον, και ιδού πϋρ τον 2. λέγ. ότι Κ. α. έπειδή

αύτός ύπεδέξατο α. Θ. ο. Βαρ&ολομαϊε και ήμεϊς ε'ΐπωμεν

πϋρ έ. άπ' ονρ. κ. κατακ. αυτούς;

9 οί £αο 9, 54

1 ετι ομ 0Κ8 \\ εις] η Ρ (ομ Κ) \\ 2 αγία οτπ ΟΥ || πάντες ΟΜΡ \

3 μ. Β.] τω βαρ&ολομαίω ¥(0) || 4 έν ομ ζ>8ΐν || ημών ομ €Μ$Β.ν\ϊ':

άβΙ?? ΰ/~6 || 6 ιοτ ενξόμενος?? €{15; 24 \\ 6 νπερ 8: ε( 41', 10 \\ 9 εΐπωμεν

οπι ΟΜ || 10 έλ&.] αίτήσωμαι Ο: «/" 58, 2 \\ από τοϋ ονρ. Ρ || χαταχανσω

Ο χαταχανοαι Ρ£>ΚΨ: ο} 58, 2

12 προαεγγίααι V': ο{20; 45,22; αϊ || 15 χ<ά- τίνος «αηα €$$β ηβραί

ΤηοΚεηάοτΐ || 17 δε] χα.1 Ό: εΰτ δε χαΙ? ο(25 || « τον οπι Ό: ε(~8; 26 \\

19 κατ. πϋρ V || χαταχανση Τ (οτΙ τβείβ: ^ 10; 28; 8; 86, 13

20 προσιγγίααι ΏΕ: ο( 12 || 22 μ. χ. Β.] τώ βαρ9ολομαίω ΌΕ \\ τ. έ.

δ.] 'εβραΐατί Β(Ε) || 23 άπολλνόμε9α Ρ άπολλνμε9α ΒΌΕ: ο(5; 15 || « τις]

ποϋ Ρ ποϋ ωίά Β || *>-*> τ. ϊ. χ. τ. λ. ΒΡ || 2β τον οπι Ρ: ΰ/~ 18 || οτι ομ ΌΕΡ:

ο(8 || » αντός] πρώτος αάά ΏΕ \\ Β.] ω β. Β || 28 άπ'] έξ ΟΕΡ: ΰ/ΊΟ; 19; 58, 2
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128 (22) Ώς δέ ταντα ην λίγων ό Φίλιππος, καϊ ϊδου 84 τ

Ιωάννης είσηλ&εν είς την πάλιν ώς συμπολίτης αυτών χαϊ

διακινών έν τη πλατεία ήρώτησεν Τίνες ούτοι οι άν&ρωποι,

χαϊ δια τί τιμωρούνται; (Ά δε λέγουσιν αύτώ' Μη ονχ εΐ έχ

της πόλεως ημών, και έρωτεϊς περϊ τών άν&ρώπων τούτων; 5

οϊτινες πολλούς ήδίχησαν, 'έχλειααν δέ και τους &εονς ημών,

και έν τη μαγεία αυτών άνεϊλον και τους όψεις χαϊ τονς

δράκοντας" πολλούς δέ και νεκρούς ήγειραν, οϊτινες κατέπληξαν

128 Και ταντα λέγοντος του Φιλίππου Ιδού πάλιν

διακινών έν τη πλ., καϊ έξήταζεν τούς έν τη πάλει· Τις έστιν 10

6 β-όρυβος και τίνες οι αν&ρωποι ούτοι; και τίνος ϊνεκα

τιμωρούνται; Και λέγουοιν αντφ· Ουκ ης έν τη πάλει ταύτη

οντε 'έγνως ϊνεκα τών άν&ρώπων τούτων, όπως έτάραξαν

τούς οϊκους ημών και την πάλιν δέ πάσαν; 'έτι γε μην και

τάς γυναίκας ημών άποστηναι άνέπειοαν αφ ημών προφάσει 15

θεοσέβειας ξένον καταγγέλλοντες όνομα Χριστάν. 'έκλεισαν

δε και τά ιερά ημών 'έχοντές τινα μαγείαν με&' ίαυτών και

άναιροϋσι τούς όφεις τούς οντάς έν τη πάλει δια ξένων ονο

μασιών μη έγνωσμένων ήμ~ιν ποτε. τό δέ κατοικητήριον

'ίπηξαν έν τϊί οικία Στάχυος τον τυφλού, ον και ϊποίησαν 20

άναβλέψαι δια πτύσματος γυναικός ακολουθούσης αντοϊς'

128 Ώς — — Φίλιππος, ϊδον Ιωάννης — — ώς είς

τών πολιτών διακινών είς την πλατεϊαν, χαϊ ήρώτησεν — —

ημών, χαϊ έρ. π. τών άν&ρ. τοντων; — — έκλεισαν δέ

ημών και τά εϊδωλα, χαϊ έν τη μ. — — έξηγούμενοι. εχουσιν 25

6έ και λεάπαρδον και 'έριφον, και φωνη ανθρωπινή βοώσιν

κατά μικρόν λέγοντες" Χριστός μερϊς ημών η άγια· Καϊ τοις

όπισ&ίοις ιστάμενα ποσϊν τοις έμπροσ&ίοις τά πρόσωπα

κατασφραγίζονται και προς άλληλα λέγουαιν Ή ειρήνη τον

I ό οτηΜ || κ. ιδ.] Ιδ. χ. ΠΥ ίδ. Μ()Κ8 {οτη Ο) 6 αάά Ψ: ο(22 \\

! ή).9εν Ρ8 || 5 χαϊ] οτι Ο IV: ο( 24 \\ β έκλασαν 0: βί ϊρίβ οοηχεατατη

ιβά αί 16; 24; 52, 2 || 7 άνεΐλαν 0: ο( 52, 8 || χαϊ αϊΐ οτη 0 νψ\ 8 Λ] τε Ρ

II ένεκεν ΤΥ: 0(13; 63, 14 \\ 12 εΖς ΤΌ || 18 εγνωχας Ό\\ ένεκεν ΤΥ:

€(11 || 14 δε οιη ϋ || » έπεισαν Ό || 10 χριστού ΤΥ || 20 οΐχ.] τον αάά ΤΥ

Μ ιδ.] ό αάά ΏΕ: ο( 1; 58, 26 || "-^ ώς ε. τ. π.] τών Β || 24 χαϊ]

οτι ΕΕ έμε Β: ο( 5 || τ. άνΦρ.] τ. ξένων Β οτη ΌΕ || τοντ.] ούτοι ξένοι

εΐαΐν αάά ΏΕ \\ δε] γαρ ΌΕ || 27 χρίατε Β \\ ή οπι ΏΕ || άγιοι Ε \

58 οπίσω ΒΕ || ϊατβτα ΒΡ \\ ™ αλλήλους Β {οηι Ε): ε( 28
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ημάς πολλάς κολάσεις έξηγούμενοι. &ελουσιν δέ χαϊ κρεμά

μενοι οντοι οι ξένοι πϋρ άίτησαι έξ ουρανού χαϊ καταχαϋσαι

ημάς και την πάλιν ημών.

129 (23) Είτα λέγει ό Ιωάννης· Άπέλ&ωμεν και ΰπο-

δ δείξατε μοι αυτούς. Ήγαγον ουν τον Ίωόννην ώς συμπολίτην

αυτών όπου 6 Φίλιππος ην χαι ην έχει πλη&ος όχλου χαϊ 6

άν&ύπατος χαι οΐ ΐερεϊς. χαι Ιδών Ό Φίλιππος τον Ίωόννην

εϊπεν τω Βαρ&ολομαίω έβραϊατί· Αδελφέ, 6 Ιωάννης ηλ&εν

6 είς Βαρέκ, όπου έατϊν το ΰδωρ τό ζών. Και ό Ιωάννης

10 εϊδεν τον Φίλιππον κατά χεφαλης κρεμάμενον των σφυρών

καϊ των πτερνών · ειδεν δέ και τον Βαρ&ολομαϊον έκτεταμένον

είς τον τοϊχον τον ΐεροϋ, καϊ εϊπεν αύτοις· Τό μύστηριον

ϊχείνη δέ Ιστιν τάχα η 'έχοναα όλην την μαγείαν. άκολου-

&οϋαιν δέ αυτοϊς λεόπαρδος χαϊ 'έριφος λαλοϋντες ώς αν

ία &ρωποι. εΐ δέ χαϊ αν τοιαϋτα πράγματα έωράκεις, ουκ είχες

ταραχ&ηναι έπϊ τούτοις;

129 ΪΑποκρι&εϊς δέ ό Ιωάννης εϊπεν αύτοϊς' Ύποδείξατέ

μοι αυτούς. (Ά δέ ηνεγχαν αυτόν είς τό ιερόν ϊν&α ό Φί

λιππος έχρέματο. ό δέ Φ. ώς είδεν τον Ί. λέγει τω Β. τβ

20 αδελφέ μου, ϊδοί ηλ&εν ό υιός Βαρεγά' "Ο έατιν τό ΰδωρ τό

ξων, ό δέ Ί. ειδεν τον Φ. χρεμάμενον κατά κεφαλής δεδε-

μένον έχ τών σφυρών αντον' είδεν δέ καϊ τ. Β. δεδεμένον

είς τον τ. τ. ΐεροΰ.

Χριστού και ό σταυρός αύτοϋ με&' ημών. "Εχουΰι δέ κρε-

25 μάμενοι καϊ ούτοι οι ξ. — — καταχ. ημάς.

129 Είτα λ. ό Ί. !Απ. καϊ νποδ. συμπολίτην όπου ην

ό Φ. ην δέ έχει πλη&ος όχλου Αδελφέ, ό Ί. ηλ&εν ό εϊς

154 τ Βαρέκ- "Ο έατιν | ζών. και ό Ί. ϊδών τον Φ. ειδεν δέ

• οί Ιο 4, 10; 11 || 20 Μ&γο 3, 17

1 έχφνγόμενοι Ρ \\ χαϊ οπι Ρ: 425 \\ 6 αντών οπι Ρ()Β8(π'): 4 57, 2;

60, 10 || ψ δ απόστολος φ. IV \\ ίχεϊ] χύχλω αντον V οπι Ο || πλ. δ.] όχλος

πολνς ϋ πλ. πολύ Κ πολλού αάά IV \\ * 6 οπι €Μ()8ν: 457,1 || 9 ό οπι 08:

427 || ε. Β.] ίοβαρίχ Κ \\ χαϊ 6] δ δε Ψ: 421; 28 \\ 6 οπι 08 || 10 Ιδών €Ρ:

428 || χρεμ.] χαϊ αάάΡέχ αάά 8 (422) άπο αάά IV \\ 11 δε οπι {0)Ρ8: ο(28

17 ο οπι ΤΥ || »» ο οπι Υ || 19 ώς οπι ϋ || Ί.] χαϊ αάά ϋ ίρχόμενον

αάά Υ || 2» Αδελφοί ϋ \\ 22 έχ οπι ϋ: 4 10

24 αντοϋ οπι Β: άεΙΊ 465, 5 || 24-25 εετ χαϊ χρ.? 41 \\ 21 χρ. οπι Ρ |

25 χαϊ οπι ΏΕ || 26 6 οπι Β: 4 57, 22 || χαι οπι Β || 27 πλ. δ.] πολύ πλ.

ΏΕ || ό αΐί οπι Β: 48; 57,22 || δ βχίτ οπι ΏΕ: 49 || ί^ς] ιερεύςΒΕ || 29 ο - ξ. οπι

ΰΕ\\ χαϊ δ] δ δε ΌΕ: 49 \\ Ιδ.] εα·είδεν?? 4 10; 21 \\ δε οπι ΏΕ: 411
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του κρεμασ&έντος έν μέΰφ τον ουρανού και της γης έαται

μεδ' ύμών.

130 (24) Είπεν δέ και τοις ανϋ-ρώποις της πόλεως εκείνης"

"Λν-&ρωποι οι την Όφιορύμην Ίεράπολιν κατοικοϋντες, πολλή

έστιν η άγνοια η ονοα με&' ύμών. έπλανή&ητε εν τη όδω 5

της πλάνης" πνέων 'έπνενσεν είς υμάς ό δράκων και έτύφλωσεν

υμάς κατά τρεις τρόπους, τοΰτ' έστιν, έποίησεν υμάς τυφλούς

τω σώματι και τυφλούς τη ψυχή και τυφλούς τω πνενματι,

και έπληγητε υπό τον όλοϋ·ρευτον. έμβλέιρατε είς πάσαν την

χνίσιν εϊτε έν τη γη ε'ΐτε έν τώ ονρανώ εϊτε εν τοις νδασιν, 10

130 Και είπεν τοις ά. τ. πόλεως· ΎΩ τέκνα τον δφεως,

πόση εστίν η άνοια νμών ή ουσα με&' υμών · η πόση έστιν

ή άγνοια νμών η ουσα με&' ύμών έπλάνηαεν γαρ νμάς ή

και — — τον κρεμασ&έντος έν τω ονρανώ και έν τη γη και

του διανεμη&έντος έν τη σφαίρα του αέρος συνέστηκεν. 15

130 ΕΙπεν — — έχείνης· ίΐ αν&ρωποι της Όφιορνμου,

πόση έστιν η άνοια ύμών έν η έστέ· πόση έστϊν ή άγνοια η

ουσα με&' ύμών έπλανή&ητε — — πλάνης· πνέων 'έπνευσεν

— — πνεύματι· και έπλανή&ητε υπό τον &ρησχευομένου

ύφ νμών. έμβλέψατε — — γτ) εΧτε έν τ. ΰδασιν — — έχει 20

όμοίωσιν έν ούδενί, ότι γένος έστϊν φ&οράς και έγεννή&η 6

όφις από της χλόης τοϋ αέρος· ότε γαρ ή πασα νλη έξηρ-

γάσ&η και έξηπλώ&η έν παντί τω σνστηματι τον ουρανοί),

έδεη&ηααν τοϋ δημιουργοί; νίοΰ τον -&εον τα δημιουργήματα

'ίνα ϊδωσιν την έαυτοϋ δόξαν. και ότε έ&εάσαντο, τότε το 25

θέλημα αυτών έγένετο χολή και πικρία" και η γη έγένετο

3 έκ.] ώ αάά V || 4 Όφ. οηι Ο || ιεράν πάλιν Ο || 5 αγν.] μαγία Ρ ||

έπλ.] γαρ αάά Ψ || « πλέον ΟΡ: (/ 18; 60, 12 || ' ήμας ιιίτοφιβ Ιοοο V \\ 8 κ.

τ. τ. ψ. ροίί πν. IV οτη Ον || 10 Είτε- ονρ. αηΐβ είτε - γη ££)( IV) οηι Ρ: ^43, 1

12 ή ο. μ. ν. οιπ Τ || 12-13 η πόση - νμών οτη ΤΥ: άβΐ (Λ'«ο$τ) ? (ίβά

ΰ{ 17) ΧΧΧΠΙΙ ΙίΙΙβταε {ηυ,ηβ βι·α$α$) αάά V

14 ονρ. - γξ] ατανρώ ΰΕ || 17 π. ρηιιε] οσηΒΕ\\ νμών - άγνοια οηι Ε : ΰ/Ί2 !|

αγν.] άνοια Ρ ανομία Β || 18 πλέον Β: ο( 6 \\ 20 γξ] εϊτε έν τη &αλάσση

αάά ΏΕ || έν] πααι αάά ΏΕ || 21 έν οτη Ε || 21-60,22 καΐ έγ. ■ σκόλιος ρΗηιηιι

βάχάχι Ιατηϋί, ΤβχΙ$ αηά 8ίιιάϊβ$ II 3 ρ 158 || 22 χολής Β: ο^2β || &·£(>-

γάοθ-η Ε || 23 έξεπλάα&η Ε \\ σώματι Ε || ούρ.] άνΰρώπον ΒΌ || 24 δημιονρ-

γον οηι ΒΕ || τ. &. οτη Ε || ποιήματα Ε || 25 δόξ. αντών Ε || εαντόν Β

ίαντών υ,εΐ αντον οοηϊ Ιαηι«$: αντον ηιαίϊηι || το οηι Β || 20 τούτων Β ||

χολήν Β
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οτι ό όφις ουκ 'έχει ομοίωμα έν οΰδενι αν&ρώπον αλλά γένος

έστίν φ&οράς και κατηργή&η νπό τον -&εον, και δια τοϋτο

85 Τ είλικτός έστιν και σκολιός, και ούδε\μία ζωή έστιν έν αΰτώ,

&υμός δέ και όργη καί σκότος και πυρ και καπνός υπάρχει

5 έν τοις μέλεαιν αύτον. νυν ουν δια τί τιμωρείτε τους άν-

ϋ-ρώπονς τούτους; 'ότι ε'ιρήκασιν νμϊν ότι έχ&ρός υμών έστιν

ό όφις;

131 (25) Ώς δέ ήκουσαν τούτους τους λογούς παρά του

Ιωάννου, έπηραν έπ' αυτόν τάς χείρας λέγοντες· Έδόξαμεν

10 συμπολίτην σε είναι, νυν δέ έφανέρωσας σεαυτόν ότι κοινωνός

αυτών εϊ' ώς αντοι όντως και συ &ανατωϋ·ήση· οι γάρ ιερείς

οδός της πλάνης· πνέων 'έ. ε'ις ν. ό δράκων 6 πονηρός, δια

τί τιμωρεϊσ&ε ε'ιρήκασιν Έχ&ρός όφις;

131 Ώς δέ ήκ. τους λόγους τούτους τον Ί., έπήνεγκαν

146 τ 15 έπ' α. τάς χείρας αντών λέγοντες· Ένομίζομέν σε \ συμπο

λίτην ειναι' ννν δέ ή λαλιά σου έφανέρωσέν σε ότι και σν

κοινωνός τυγχάνεις αυτών, έν ώ ουν ϋ-ανόχω άπέρχεσ&αι

μέλλονσιν ούτοι, και συ έν τούτω άπέρχη· ούτως γάρ έβον-

άπο&ήκη του πλανη&έντος, και σννήχ&η τό άποτέλεσμα καϊ

20 τό περισσόν της κτίσεως, και έγένετο ώσπερ φόν , και εν&ύς

έγεννή&η ό όφις. άλλα κατήραται νπό του -&εον ό όφις·

δια τοϋτο ε'ιλικτός έστιν και σκόλιος —■ — τούτους η ότι

είρήκ. ύμϊν ότι Έχ&ρός ύμ. έ. ό όφις;

131 Ώς δέ ηκ. τους λόγους τούτους, έπηραν τάς χείρας

25 έπ' αυτόν λέγ. Έδόξαμεν συμπολίτην ημών είναι σε, ννν δέ

έφανέρωσας ότι συγκοινωνός α. εϊ· ώς ονν αντοι στραγ-

1 όμοίωαιν IV || έν ομ 8 || άν&ρώπου ϋοτηρβηάίο Ρζ)Κν άνΘ-ρώπω

οοπιρ 8 άν&ρώπων οοτηρ Ο ανω Μ ομ Ψ: άβΙ?? ΰ/- 43, 7 βί 19; 59, 21 ||

γένους Μ || 3 ϊσται Ρ || φϋ·.] χαϊ απώλειας αάά V || 3 έατ. είλ. V \\ 4 τε Ρ

ομ € || 5 έν] πάαι αάά Ρ || ννν] χαϊ ννν Μ || 6 οτι ρτϊυ.$] διότι Τ( (V) || ύμων

οτη Ρ || 8 τ. λ. τοΰτ. IV τ. λ. αυτούς Ο || τοντ. ομ Ρ || 9 έδ.] έδ. ονν Ρ ημείς

έδ. IV: ο[25 || 10 οε σνμπ. ημών ε.ν\ν σνμπ. σε ε. ημών Κ σνμπ. οι ε. Ρ

οε σνμπ. ημών ε. σε 8: ε( 16; 25; 58, 6 \\ σε χιιρ εο· Ο \\ ααυτόν ψ αυτόν 5ΐιρ

3βτ ε 8 ομ ϋΡ<2Κν\\ 11 ούτως] ούν ΟΨ: ϋ[26 || 9ανατωθ-εΙς Ρ || μηερεΐς V

12 πλέον ϋ: ο( 59, 6 || 15 σνμπ.] ημών αάά ΤΥ τίνα αάά Ό: </ 10; 25 ||

" χ. τ. αντ.] τούτων χ. τ. ΤΥ || 18 ούτοι ομ ΤΥ

19 τό ομ Ρ§ 20 χτ.] γης ΙαΜβ$ || χαϊ ρήιι$ ομ Β(??) Ρ || 21 αλλά] χαι

αάά Ρ || από ΏΕ || ό οφις ομ ΒΡ || 23 'ότι ομ ΒΡ || 25 έδ.] ημείς έδ.

ΏΕ: ο{9 || οε ομ Β
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έσκέψαντο στραγγίσαι υμών τό αίμα και όίνω μίξαντες τρ

έχίδντ) προσαγαγεϊν τον ποτίσαι αύτήν. Ώς ονν έπέβαλον οι

Ιερείς τον κρατησαι τον Ίωάννην, παρελύ&ησαν αί χείρες

αντών. ό δέ Ιωάννης είπεν τω Φιλίππω' . Ον μι) άποδώμεν

κακόν αντί κακόν. Ό δέ Φίλιππος είπεν προς τον Ίωάννην 5

Ίδον δη, πού έστιν 6 κύριος μου Ιησούς δ ειπών μοι τον μη

έκδικησαι έμαντόν; αλλά γε λοιπόν ουκ ανέχομαι, τελέσω <ϊέ

έπ' αυτούς τό έμβρίμημά μον και όλους αυτούς αφανίσω.

λενσαντο οι Ίερεϊς, ότι Έκστραγγίαωμεν αυτών τό αίμα κρε

μάμενων κατά κεφαλής, και μίξαντες μετ' οϊνον προσενέγκωμεν 10

τη έχίδνη. Ώς δέ ησαν λέγοντες ταύτα, ίδον ή Μαριάμνη

ανίατη από τον τόπον έν ώ έτνγχανεν και έγένετο κατά τον

πρώτον αύτη ς τύπον ο'ι δέ ιερείς έπήνεγκαν αντών τάς χείρας

έπϊ τον Ίωάννην -8-ελοντες αυτόν κρατησαι, και ονκ ήδυνή-

{τησαν. τότε 6 Φίλιππος μετά Βαρ&ολομαίου εϊπεν τω Ίω- 15

άννγ' ΙΙον έστιν Ιησούς ό Ναζωραϊος 6 μη έπιτρέπων ημ'ιν

ποιησαι την έαυτών έκδίκησιν κατά τούτων τών βασάνιζαν·

των ημάς; άπό δέ τον ννν ουκ άνέξομαι νμών.

γίσαι τό αίμα νμών κ. οϊνω μίξαντες — — έπέβαλον τάς

χείρας ο'ι ιερείς κρατησαι — — αί χεϊραι αντών 6 δέ Ί. 20

ώμίλει έναντίον του Φιλίππου λέγων Μη άποδώμεν κ. ό.

κακού. Ό δέ Φ. προς τον Ίωάννην είπεν Ιδού δη, πού ννν

ό κύρ. μου Ιησούς — — έκδικησαι με έμαντόν; — — τελέσω

είς αυτούς — — αφανίσω, διά γάρ τό όργίλον με είναι

υΐόν βροντής ώνόμασέν με ό Ίησοϋς. 25

4 οί ΤΗβ58 1, 5, 15 || 25 οί Μλγο 3, 17

ι νμών] αντώνΚ81Ϋ || αμίξαντες Ρ: ο( 19 || 2 τον] τοντοΜΡ || έπέβαλλον

V ύπέβαλον ζ)Κ8 1 3 μηερεϊς 8¥ τάς χείρας αάά IV'ρτοοαΜιίβΓ: ο[ 13 ||

τ. Ί.] αντόν Ψ (οτπ Ο) || 4 ον οτπ Ο IV || άποδώαωμεν Ρ: ο[ 21 \

6 Ίηα. ομ 8 χριστός αάά Ον || τον οτπ Κ IV || ' έμ.] αίμα αντών Ρ ||

αν.] αντών αάά 0: ο( 18; 62, 8 || 8 έπ' α.] έπ' αντοϊς Μ εμ αντώ 8

πάντας Ρ

" δ οτπ Τ || 16 ό Ν. ομ ΤΥ || 18 ύμ.] αντών ΤϊκΗβηάον/'

19 αμήξαντες Ρ: ο(Ί || έπέβαλλον ΒΡ || 20 οί I. ομ ΏΕ || χείρες

Β Γβΰί£? ί/- 53, 19 || 21 έναντι Β 'έμπροσ&εν ΰΕ || άποδώαωμεν Ε:

</ 4 II 23 Ί-] χριατός αάά Ρ || 2<-25 διά-Ί. ο»ι ΡΕ: άβΙ?? || 24 γάρ

ομ Β || 25 έχάλεοέν Ρ || '/.] κύριος Ρ
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132 (26) Ό δέ Ιωάννης καϊ Βαρ&ολομαϊος καϊ Μαριάμνη

διεχώλυον αντόν λέγοντες δτι Ό διδάσκαλος ημών έραπίσ&η,

έμαστίχϋ-η, έξετάσ&η, χολήν και όξος έποτίσ&η, χαϊ 'έλεγεν

Πάτερ άφες αύτοϊς, ον γάρ οϊδασιν τί ηοιοϋσιν. Κάκεΐνο

6 £ϊ έδίδαξεν είπών Μά&ετε άπ' έμον δτι πρ$ός είμι χαϊ τα

πεινός τΤι καρδία. Καϊ ημείς ονν νπομείνωμεν. Λέγει ό

Φίλιππος· Άπόστητε καϊ μη πραννετέ με, δτι ονχ άνέξομαι

υμών, δτι έπϊ κεφαλής έκρέμασάν με, σιδήροις έπερόνησαν τά

σφνρά μου χαϊ τάς πτέρνας μου. χαϊ αν αγαπητέ τον &εον

10 "Ιωάννη, πόσα αντοις διελέξω καϊ ονχ νπηκονσ&ης. διό συγ

χωρήσατε μοι καϊ καταράσομαι αντονς, και έξολο&ρεν&ήσονται

132 Καϊ έλάλησεν ό Φίλιππος έν τϊ) έβραίδι διαλέκτφ

λέγων Ό πατήρ μου ον&αήλ· Τοντ' εστίν Ό πατήρ μου ό

Χριστός, 6 πατήρ τον μεγέ&ους, ου τό όνομα φοβούνται

15 πάντες αΙώνες, ό ών δυνατός καϊ δνναμις του παντός, ον τό

132 Ό δέ ΐ. και ό Β. καϊ ή Μ. διεκ. αυτόν έπϊ τφ λόγω

τον σωτήρος λέγοντες" Ό διδ. ημών έμαστίχ&η, έραπίσ&η,

προσεπαίχ&η, έξετάσ&η, χ. κ. όξος 'έπιεν, καϊ 'έλεγεν Μά&ετε

- — καρδία. Καϊ ήμεις — Φ. Άπόστητε καϊ μή πραν-

20 νετέ με, ότι ονκ αν. υμών, ότι έπϊ κεφ. — — περονήσαντες

τά σφ. μου κ. τ. πτέρνας, καϊ σν δέ άγ. τον χνρίου Ιωάννη,

πόσα διήλεγξας αυτούς, κ. ούχ νπήκουσάν σου. διό σ. μοι χαϊ

καταράσομαι αντονς, χ. έξολ. έν ένί. Τότε ό Ιωάννης έξήλ&εν

της πόλεως υπό μηδενός όρώμενος' χαϊ όντως ό Φίλιππος

2δ ήρξατο καταράσ&αι κράζων έβραίστί· Σαβαλλωνά, προν-

μουνί, δον&αήλ, &αρσαλή, άναχα&αή, άδοναβάβ, βατελώ, έλωέ ·

2-4 οί Μ&ΐΙΙι 27, 30; 34 Ιλιο 23, 36; 34 1| 5 Μβ,ίΗι 11, 29

1 Β.] ό β. ΟΨ: ϋ(16; 51, 10 | Μ.] ή μ. 0()ΚΨ\\ »-· έμ. έρ. 0^ 17)

έρ. χαϊ ίμ. <)¥ ένεπτνσ&η αάά ΡΡ|| 3 έξετάνϋ-η 8 ον,αη Κ ομ ΟΥ || 4 πάτερ

ομ ζ)Κ V || 5 έδ.] ημάς αάά (}[¥ \* χαϊ ήμ. ο. νπ. ομ ζ)Κ V \\ νμεϊς ΟΡ [

υπομείνατε Ο || ' άπ.] άπ' έμον αάά 00 V Ψ: ΰ(Ί9; 35, 1 || με πρ. 8 ||

8 ύμ.] αϊτών ΟΚ (</ 20; βΐ, 7) έγώ Ρ || I χ.] έπιχέφαλα Ρ χατά χ. Ο:

ε( 20 || με ίχρ. Ρ || με] χαϊ αάά 87IV: οί 42, 8 || 9 χ. τ. πτ. μου

ομ Ρ || 10 ονχ ΟΚ || εΐοηχονσ&ης Κ νπήκουσάν σον (σε IV) ΡΨ': ^22 ||

" αύτοΐς ΡΚ IV: </ 23; 63, 1; 68, 8

18 προαεπίχ&η ΒΟ οπι Ρ | &|£Τ. ομ ΡΕΕ || 19 χαϊ οτπ ΡΕ || άπόστ.]

άπ' έμον αάά Ε: ΰ/~ 7 || 19~-0 με πρ. Β πραΰνψαι (ομ με) Ρ || -° νμ.]αντοΐς ΡΕ:

εί 8 || Μ] κατά ΡΕΕ: ^ 8; 55, 2; αϊ || περ.] με αάά ΒΡ \\ 0νχ Β{Ρ) || σον

οτη ΒΡ || *»-*> χαϊ χατ.] χατ. Β κατ. γάρ Ε \\ 88 αντοΐς ΒΡ: οίΐΐ \\ ανν ενί ΒΡ

οηι Ώ: β/" 63, 1 |] 21 9εορονμένος Ρ \\ 25 σαβαλλών Β \\ προνμψί ΒΡ \\ 20 &αρ-

αελί Β || άννα/α9αεϊ Β υτη Ρ || άδώναβ Β οτη Ε\\ βετελω Ε ομ Ρ || τελωέ Β
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έν ένί. Και ηρξατο καταράσ&αι αυτούς έπιχαλούμενος και

χράζων έβραϊστί' Άβαλώ, άριμουνί, δου&αήλ, \ &αρσελεήν,

ναχαώϋ; άειδουνάφ, τελετελοεΐν Τοϋτ' 'έστιν Ό πατήρ τοϋ

Χρίστου, ό μόνος χαϊ παντοκράτωρ &εός, &εέ ον φρίττονσιν

οι πάντες αιώνες, 6 δυνατός και άπροσωπόληπτος διχαστής, 5

ου τό όνομά έατιν έν τη ση δυναστεία Σαβαώβ- άήλ, εύλογη-

τός ει εις τους αΙώνας· σε τρέμουσιν άρχαϊ και έξονσίαι των

επουρανίων και τά έμβριμήματα των χερονβικών ζώων πυρί-

πνοα έστώτα' ό βασιλεύς 6 άγιος της μεγαλειότατος, ου τό

όνομα ϊφ&ασεν εις τά &ηρϊα της έρημου και ησύχασαν χαϊ 10

όνομα πορεύεται έν δυναστείεί Έλωά, εύλογητός ει είς τούς

αιώνας· 6ν τρέμουσιν άρχαϊ χαϊ έξουσίαι φρίττοντες ένώπιόν

σον ό βασιλεύς της τιμής· ό πατήρ της μεγαλειότητας

'έφ&ασεν προς ησύχασαν σου ϊνεκα, και δια σε άπέστησαν

άφ' ημών οι όψεις· έπάχουσον ημών προ τοϋ ημάς αΐτήσαι' 15

ό βλέπων ημάς προ τοϋ ημάς καλέσαΐ' ό γινώσκων την βου-

λήν ημών ό νοϋς ό ύπερνψωτος έν τη αντον δόξη' ό παντε-

πίσκοπος πάντων ό προβάλλων έφ έαυτοϋ τούς οιχτιρμούς

τούς αναρίθμητους· άνοιξάτω τό έαυτής στόμα ό αιών τοϋ

Τοντ 'ίστιν μόνος παντοκράτωρ &εός, ον φρ. — — έν 20

πάση δυναστείμ Έλωήλ, ενλογητός ει άρχαϊ χαϊ έξουσίαι

— — έμβριμη'ματα τ. χ. ζ. πυρπνοασ&έν ό βασιλεύς ό αγ.

της ένδοξου μεγαλειότητας ήσ. και έν αίσ&ητη φωνή ην.

I αυτοϊς 8: ε/~62, 11 || ίπιχ.] τόν χύριον αάά V \\ 2-3 άβ. - έατιν οηι

νψ\\·' άβαλλώ Ο άβαλαώ Μ8 άβλαώ Ο \\ άρημούν Ρ άριμανή Κ άριμανεΐ Ο

άρημοβνεϊ Μ έρεμοννΐ Ο || ίδουΰαήλ Ρ || &αροαλεήν Κ 9αροαλεεΙν 08

&αρσελεων Μ οηι Ο || 3 ναχώθ- Ρ οηι Ο || αιδοννάφ Ρ αΐδουνάϋ- Κ ίδουνόφ

Μ || τελετολοείν 8 τελετελώη Ρ ίλετελωνεϊ Ο || τοϋ] κυρίου ημών Ιηαον

αάά νψ || < Χρ. οηι \ν || χαϊ οηιΜψνΐν || θ-κ οτη ΟΟΒΥ || 5 οΐ τι.]

η. οι Ον «πάντες 8 η. ΡΤΤ || αι.] δι' αιώνος Μ0Κ8ΤΤ απ αιώνος V ί|

6 άήλ οηι ΟΜΡ || 7 εΐ οηι 08 )| χαϊ] τε χαϊ 8 οηι V \\ 8 ίπουρ.] δυνάμεων

αάά V || 8-9 τά - εστ.] οοΐ νπαχούονσιν φόβω τά χαταχ&όνια IV || 8 έμ-

βρίματα Ο όμβρήματα Ρ (οηι Ο) \\ χερουβίμ 00 || ζ. οηι Ο τά αάά Μ

(οτΙ ηοΐδ || πυριπνόων Ο οηι Ρ || 9 εστ.] στόματα 8 οηι ΟΜΡ: <βμ-

προσ&έν σοι>> εατ.??

II $οτ προοαγορεΰεται ? || 13-15 ό βασ. - δφ. οηι Υ | 15 «τ <ό> έπα-

χοΰωνΊ 0(16 || 17 ο ν. - δόξα οηι ΤΥ )| 19-64,1β δ αϊ. - έστιν οηι ΤΥ: άεΙΤ!

αάνβτΐβ ίΙΙηά εαυτής $βά ο( 64, 18; 48, 12

21 αίλωήλ Β || ει οηι Ρ || χαϊ οηι Ρ || 22 όμβριμήματα Β || πυρπ.]

ί<τ πυρίπνοα εατώτα (ΰ(8)??
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άΐσ&ητιχή φωνή ήνεαάν σε, 6 έπιβλέπων ήμΐν και διδονς

έτοίμως τά αιτήματα ημών, ό έπιγνούς ημάς προ τον πλασ&η-

ναι, ό έπίσκοπος πάντων νυν, δέομαι, όνοιξάτω ό μέγας ςίδιις

τό στόμα αύτον, ή άβυσσος ι) μεγάλη, και καταπιέτω τους

δ ά&έους τούτους τονς μή βουλη&έντας χωρήσαι τον λόγον της

άλη&είας έν τή πάλει ταύτη· ναι Σαβαώ&.

133 (27) Καϊ Ιδού έξαίφνης ήνεφχ&η ή άβυσσος, χαϊ

κατεπό&η 'όλος ό τόπος έν φ έχά&ητο ό άν&ύπατος και όλον

τό ιερόν, και ή 'έχιδνα ην έσέβοντο, καϊ όχλοι πολλοί χαϊ οι

10 <ερί<? της έχίδνης, ώς άνδρες έπτακισχίλιοι χωρίς γυναικών

και παιδιών πλην 'όπου ήσαν οι απόστολοι 'έμειναν ασάλευ

τοι" και ό ανθύπατος κατεπύ&η εις την άβυσσον. χαι ήσαν

α'ι φωναϊ αύτών άνερχόμεναι κάτω&εν, μετά κλαυϋμον λέ

γοντες· Έλέησον ημάς ό των ένδοξων σου άποστόλων -θ·εός,

Ιό ότι άρτι όρώμεν τάς κρίσεις των μή όμολογησάντων τον

φραγμού, ό έστιν ή άβυσσος, χαϊ καταπιέτω — — αλη

θείας σου.

133 Έν αύτη δέ τη ωρα ήνοιξεν τό έαυτής στόμα ή

άβυσσος, καϊ έξετινάχ&η όλος ό τόπος έχεϊνος άπό τοϋ τυ-

20 ραννογνόφου 'έως παντός τοϋ πλήθους συν τοις Ίερεύσιν καϊ

σε' ό έπιβλέπων ήμϊν — — πλασ&ήναΐ' ό σκοπός και πάν

των έπίσκοπος· καϊ νύν, δέομαι αντον, ή άβυσσος

βουλη&έντας σου χωρήσαι τ. λ. τ. αλη&είας· ναι Σαβαώβ·.

133 Καϊ ιδού ήνεωχ&η έξαίφνης ή αβ. — — και όχλος

26 πολύς κ. οι Ί. τ. έχίδνης άνδρες έπτά. πλήν όπου έμειναν

οι τόποι ασάλευτοι — — α'ι ψωναϊ πάντων ανερχόμενοι χάτ.

μ. χλα&μοΰ λέγ. — — ένδοξων άποστόλων — — ομολογη-

1 αία&ητή ΜΟΤΤ (οηι Ο) \\ έπιβλ.] έφ αάά 0^ II 4 η «£· V (*■] της

μεγάλης άβύααον Ο \\ η αβ.] χαί η αβ. Κ χαί αβ. 07IV αβ. Μ: ή22 \\

αβνα Ρ || χαί οηι Μ || 5 δέξααϋ-αι Ο: ο/~ 23 || άϋ-έως βΐ αάά επταχιαχιλίονς

§ || 6 «λ.] αον αάά € || ναϊ] κύριε αάά 0ΚΤ¥ || 7 άνεώχ9η 8IV ήνύχ&η

Ο: 424 || 8 £ί 12 χατεποντία&η Ο: ε/" 65, 10 || 9 χ. δ. π. οηι V || όχλος

πολΰς Ψ || 10 άνδ. ως (Ο)Ρ \\ " έμειναν <οί τόποι>?? ο( 26 ; 65, 12 ||

εμεινεν 6 τόπος ασάλευτος Ο || 12 χαί - αβ. οτη }¥ || 14 ίνδ. οον οηι Ο :|

15 αρτι οηι Ρ || ομολογούνταν (ΰ)Μ: ΰ( 27

18 ταύτη Ό || 19 τον οηι V || τνρ.] άνβ-νπάτον ΤΥ (οτΙ νβτυ,ηι:

4 45, 7; 65, 7; 23; 47, 27; οβί

21 έπιβλ.] έν αάά ΡΕ\\ 24 αντον οηι ΒΡ χαί αάά ΡΕ: ο{ 4 || 23 αον

χ.] δέξαοΰαί αον ΡΕ: ο{ 5 || 24 άνεώχ&η ΒΡ: β/" 7 || 28 φ.] αντών αάά

Ρ || 27 χλαν&μον Ε || ομολογούνταν ΡΕΡ: ο{ 15
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σταυρω&έντα' Ιδού, ό σταυρός φωτίζει, ημάς. Ίησοϋ Χριστέ,

φάνη&ι ήμϊν, ότι ζώντες πάντες κατερχόμενα εις τον $δην

καϊ μαστιζόμε&α, οτι αδίκως τούς σους αποστόλους έσταυ-

ρώσαμεν. Καϊ ήκονσ&η φωνή λέγοντος" "Ιλεως 'έσομαι ύμΐν

έν τω φωτεινω μου σταυρώ. 5

134 (28) Απέμειναν δέ 6 τε Στάχυς καϊ πάς ό οίκος

αυτόν, καϊ η τον άν&υπάτου γυνή, καϊ αλλαι πεντήκοντα

γυναίκες αϊτινες έπίστευσαν συν αυτή έπϊ τον κΰριον, καϊ

άλλο πλη&ος ανδρών τε \ καϊ γυναικών, καϊ παρ&ένοι ίκατόν, 87 τ

αϊτινες ου κατεποντίσ&ησαν δια την άγνείαν αυτών, έσφρα- 10

γισμέναι τη σφραγιδι τοϋ Χριστον.

κατεβυ&ΐσ&ησαν πάντες" έμειναν δέ ασάλευτοι οι τόποι έν

οίς έτνγχανον οι απόστολοι, καϊ πάντες ο'ι μετ' αυτών,

134 καϊ ή οικία τοϋ Στάχνος, καϊ η γυνή τοϋ τύραννο-

γνόφου Νικάνορα, καϊ αϊ εϊκοσιτέσσαρες γυναίκες α'ι φυγοϋ- 15

σαι από των ανδρών, και α'ι τεσσαράκοντα παρ&ένοι αϊτινες

οϋχ έγνωσαν άνδρας" ούτοι μόνοι ου κατήλ&ον εϊς την άβυσ-

σον, ότι ήσαν δεδουλωμένοι καϊ δεξάμενοι τον λόγον τοϋ &εοϋ \

καϊ την σφραγίδα αντον' οί δέ λοιποϊ πάντες της πόλεως 1*7 τ

κατεπό&ησαν είς την άβυσσον. 20

σάντων τ. σταυρω&έντα' καϊ Ιδον ό σταυρός — — κατεχό

μενα — — φωνή· "Ιλεως — — μου σταυρώ.

134 "Εμεινεν δέ ασάλευτος ή τον ανδ·. γυνή, κ. ά. πεντ. γ.

αϊτινες έχωρίσ&ησαν από τών ανδρών αυτών, καϊ παρ&ένοι

έκατόν ον κατεπό&ησαν δια την άγνείαν, έσφραγ. τη σφ. τ. 25

Χριστού, έγένοντο δέ σεισμοί μεγάλοι καϊ φόβοι.

2 έμφανί&ητι Ρ έμφανίσθ-ητι Τϊ$ο1ιεηάοτ( || ήμϊν οιη V || 5ΰΓ κατε

χόμενα! </ 3; 21; 68, 3; 69, 22 οί ίατηεη Π; 68, 8; αϊ || 4 λέγοναα ΡΚ7:

β/- 22 || νμ. οτη Ρ \\ 5 μον οτη ΜΡ()Β8: άεΙ? ο{22; 58, 24; 69, 15; 70,

17; 26; 76, 6; 25 || « άπέμεινεν 07 έμειναν IV \\ 7 πεντ.] ν'(?) VI

8"10 αιτ. - αιτ. οιη. Ο || 0 πλ.] Ικανόν αάά ¥}Τ || τε οηι Ρ || παρ».] αλλαι

Ρ || εκ.] ρ' 8 \ν || 10 αιτ. ον] αίς ονχ Ρ \\ αικατεποντία&ηααν Ρ κατεπό-

&ησαν ϋ: ο{ 64, 8 βί 12 || έαφρ.] γάρ ησαν αάά Ρ

η γυνή ο/η Υ || τυράννου ΤΥ

21 σταυρός] σου αάά ΏΕ || $οτ κατερχόμε&α?? </ 2 || 23 φ.] λέγουσα

αάά Ε: ε[ 4 || 23 άσ. οτη Ρ \\ πεντ.] οκτώ Ρ || 25~26 οΰ - Χρ.] χαΐ οααι

παρθένοι ήσαν πεπιατευκνΐαι Ρ (ί/- δ) οτη Β || 25 <α'ίτινες> ον ? ε[ 10 || 25-26 τ.

Χρ. - μιγ. αοίΰίεα $νηί αύ βχβιηρίο ΰοτνίεμΐ Ό || 26 φόβοι] ήσαν αάά Ό

ήσαν φριχτοί αάά Ε

5
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135 (29) Τότε ό κύριος φανείς τφ Φιλίππω εΐπεν ΤΩ

Φίλιππε, οΰχ ηχονσας Μή άποδώσης χακόν άντϊ χαχον; Και

δια τί τοσούτον 'έπληξας άφανισμφ; ώ Φίλιππε, τίς &έμενος

την χείρα αντοϋ έπ' άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω ενϋε-

5 τός έστιν αϋτοΰ ή αΐιλαξ; η τις παραχωρεί τον ίαυτοϋ λύχνον

έτέρω και αυτός έν σχότει χα&έζεται; η τις καταλείπει το

έαυτοϋ οικητήριον χαϊ αντός οικεί , έν χοπρία; τις δέ έάσας

τό έαυτοϋ ένδυμα έν χειμώνι πορεύεται γυμνός; η τίς χαρή-

σεται έχ&ρος έν τη χαρφ του μισοϋντος αυτόν; τίς δέ στρα-

10 135 Φάνεις δέ ό σωτήρ έν έχείνη τη ώρα 7Λγει τα

Φιλίππψ' Τίς έστιν 6 3-έμενος την έαντοϋ χείρα έπ άροτρον

και στραφείς είς τα οπίσω εύ&εϊαν ποιων την αΰλαχα; η τίς

παρέχει τ. έ. λ. έτέροις και αυτός μένει χα&ημενος έν τω

σχότει; η τίς οικεί έν χοπρία χαι καταλείπει τό ίαυτοϋ οΐχη-

15 τηριον άλλοις; ή τίς τί&ησιν τό έαυτοϋ 'ένδυμα κάτω χαι

πορεύεται έν ταϊς ήμέραις του χειμώνας γυμνός; η τίς έχϋ-ρός

χαίρει έν τί} χαρίζ τ. μισ. αυτόν; ή τίς στρατιώτης πορεύεται

135 Τότε — — εΐπεν Ουκ ήκουσας — — τοσοντον

ϊπληξας είς άφανισμόν; μη &έμενός τις τάς χείρας έπ άρο-

20 τρον και στραφείς είς τα οπίσω βλέπει; η παραχωρήσας τον

έ. λ. έτέρω αυτός έν σκ. κα&έζεται; τίς δέ καταλείπει τό έ\

οίκ. χαϊ οΙχεΐ έν τό έ. ένδυμα γυμνός χα&έζεται έν ταϊς

ήμέραις τον χειμώνος; χαρήσεται δέ έχ&ρός έν χαροί τ. μ.

2 οί Κοπι 12, 17 Τ1ιβ88 1, 5, 15 || 8 ο£ Ιλιο 9, 62 || '- οϊ Ιϋΐο 8, 16 ?

2 ηκ.] παρ' έμον αάά V || άποδ.] τινι αάά V || 3 τοαοντω £)β οτπ

IV τϊλή&ος αάά ΜV (τβϋίβ ? ο( 18 ; 70, 10) λαόν αάά Ο: ϋ/Ί9\\ επλ.] παρέδωκας

Μ λαόν αάά 8 || άφανισμόν Ρ (<;/" 6) τοσοντον πλή&ος αάά IV \\ ώ Φ.

οτπ Κ τοσοντον πλήϋ-ος αάά £) || 9-έμ.] βαλών Ρ || 4 βλ.] στραφείς Ο \ν ||

* αύτοϋ έστιν 8 V αντώ έστιν Κ || ή] ό ϋΟΚΥ^ν || · έτερον Ρ: ο{ 3 ||

σκ.] τη σκοτεία] V: ο( 13-14 | χαταλείπη Ρ καταλείποι 8 χαταλιμπάνει

ΟΜΤν παραχωρεί 0Κ¥: <;/" 5 \\ β"7 την Ι. (αντον V) οΐκίαν ζ>Κνΐν

ίτίρω αάά ρνΐν || 8 χειμ.] χαί αάά V || » τ% οτπ Ψ

13~15 κ. α. - άλλοις οτη Υ || τη σκοτεία Τ: </ 6 || 11 έν]

τη αάά Τ || 15 άλλοτρίοις Τ || 16-67,'5 η τίς έ. - νίκης οτπ ΤΥ

18 τοσούτους Β |[ 19 είς άφ.] λαόν Ρ: εί3 || έπ'] είς ΡΕΡ \\ 20 και στρ.

ο>η ΒΡ || 21 καθ-.] πορεύεται ΒΕ: ο{22; 8 || καταλείψας Ρ: ίΟΓ κατα

λείπει ? ε}6 || « και οτπ Ρ \\ οικήσει ΒΒΕ\\ «»-» τ. ημ. τ. οπι Ρ || 23 χειμώνι

Ρ || χ. δε] καΐ χ. Ρ ό αΜΒΕ: 50Γ <ή γι?> χαρ.?? ΰί8



ΑΟΤΑ ΡΗΙΙ/ΙΡΡΙ 135
67

τιώτης πορεύεται έπϊ πόλεμον άνευ πανοπλίας; τις δε δονλος

πληρώσας τό τον κυρίου αντον πρόσταγμα ουκ έπαινεϋ-ησεται;

τις δέ έν σταδίφ γενναίως δραμών ου λαμβάνει το βραβεϊον;

τις δέ πλννας τα ιμάτια αντον ήδέως αυτά μολύνει; ώ Φίλιππε

ιδού ό νυμφών μον έτοιμος έστιν, αλλά μακάριος έατιν ό ενρε&εϊς 5

έν αύτφ έχων τό 'ένδυμα λαμπρόν αυτός γάρ έστιν ό λαμ

βάνων τον ατέφανον έπι της κεφαλής αύτοϋ. ιδού τό δειπνον

έτοιμον, και μακάριος ό καλούμενος και έτοιμος γενόμενος

έλ&εϊν προς τον κεχληχότα αντόν. πολύς έστιν ό -&εριαμός

του άγροϋ, μακάριος δε έστιν ό έργάτης ό καλός, ιδού τα 10

κρίνα και πάντα τά άν&η· ό δέ καλός γεωργός έστιν 6 πρώ

τος μεταλαμβάνων αύτών. πώς δέ αν γέγονας ώ Φίλιππε

άσπλαγχνος, καταρασάμενος τους έχ&ρούς σον έν όργη;

εις πόλεμον ώπλιαμένος καλώς και ον λαμβάνει τό 'ένδυμα

της νίκης; η τις δονλος πληρώαας την διακονίαν του κυρίου 15

αντον οΰ κλη&ήαεται νπ' αύτον εϊς τό δειπνον; η τις τρέχει

μετά σπουδής έν τώ σταδίφ και ον λαμβάνει τό βραβεϊον;

Φίλιππε Ιδού ό — — έστιν και μακάριος · έατιν ό έχων τό

έαυτοΰ ένδυμα — — στέφανον της χαράς έπϊ — — έτοιμόν

έατιν, και μακάριος έατιν ό κεκλημένος υπό τοϋ νυμφίου. 20

πολύς έατιν — — έργάτης ό δυνατός.

αύτόν; τις δέ στρατ. πορ. εις πόλ. και ούχ ώπλιαμένος έστιν;

τις δέ δούλος μη πληρώσας τό τοϋ κυρίου πρόσταγμα έπαινε

ϋ-ησεται; τις δέ έν αταδίω γενναίως μη δραμών λαμβάνει —

— Ιδον ώ Φίλιππε ό νυμφών — — μακάριος ό ενρ. — — 2δ

οτέφανον της χαράς έπϊ γενόμενος προς τ. κεκληκότα. πολύς

αγρον και μακάριος ό έργ. γεωργός πρώτος μεταλαμ

βάνει, πώς δέ αύ Φίλιππε γέγονας άαπλαγχνος έν όργη;

1 οί ΜβΙίΗ 24, 45 || 3 οί Οογ 1, 9, 24 || 6 οί ΜΜ\ι 22, 11 1| ' οί Μ&Μΐι

22, 8 || » οί Μ»«1ι 9, 37 || 10 <;Γ Μ&ίίΐι 6, 28 V

1 έπϊ] εις € || 1-2 τις δέ δ. - έπαιν. αηΐε τις δέ στρ. (66,9) V || - αύτον οηι

ί'Μ0Κ8: ο(16; 23 || 3 άναδραμών V \\ * ω Φ. οηι ΟΜΡ0Β8Ψ:ο[18; 2ό ||

1 άλλα] χαΐ Μ: ί/δ; 18 || 6 το οηι ΜΚ || ενδ.] αντον αάά 8 \\ γάρ οηι ΜIV'||

8 χαΐ ρηιι$] άλλα IV: ϋ( 5; 10 \\ γενάμενος Ρ (οηι Ο) τον αάά V || 0 ελ&η

Λ(?) οτπ 5 || 10 μ. δε] χαΐ μ. IV: </« \\ 11 χρ.] τον άγροϋ αάά V || γε.]

ίργάτης Ρ (οηι 6') || 12 ον φίλ. γέγ. 0 || ώ οηι ϋ0¥ : ο(28; 18; 4; 25;

66, 1; 69, 18 || 13 ίν ό. οηι V: ϋ/~28

16 τον Τ || '9 ε'νδ. αντον V || χάριτος V

Μ στρ.] άοπλος αάά Ρ || χαϊ - εστίν οηι Ρ || χαΐ ονχ] έάν μη Β ||

-4 γ. μη δ.] τρέχων γ. Ε || 25 ώ οηι Ρ: </ 12 || 28 ον] ω αύ Β \\ έν ό. οηι Ρ: </~ 13

ό*
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136 (30) Λέγει 6 Φίλιππος" Τί μοι όργίζη κύριε ότι

κατηρασάμην τους έχ&ρονς μου; δια τί γαρ ου πατάσσεις

αυτούς; ότι 'ίτι ζώσιν εις την αβνσσον και αύ έπίστασαι

κύριε ότι δια σέ ηλ&ον εις την πάλιν ταντην, και τω αφ

δ ονόματι έδιωξα πάσαν | πλάνην ειδώλων και πάντα τα δαι

μόνια, οί δράκοντες έξηράν&ησαν και ο'ι όψεις' έπειδή δέ

οντοι ονκ έδέξαντό αου τό φως, δια τοΰτο κατηρασάμην

αυτούς και κατέβησαν εις αδον ζώντες.

136 "Οτε δέ ό Φίλιππος ήκονσεν τους λόγους τούτους

10 παρά τον σωτήρος, άποκρι&εις λέγει αντώ· Άψηκας ημάς

ώ Ίησοΰ Ναζωράϊε και ουκ έπιτρέπεις ήμ'ιν πατάξαι τούτους

μη βουλη&έντας σε βασιλενσαι έπ' αϋτοϊς; τοΰτο δέ εγνωμεν

άπό σοί ότι ου πω έκηρνχ&η τό ονομά σου έν παντϊ τω

κόσμω, και 'έπεμψας ημάς είς την πάλιν ταΰτην ουκ εϊχον δέ

15 κατά διάνοιαν έλ&εϊν εις αυτήν, και όπέστειλάς με δούς την

έντολήν σου την όλη&ινήν ϊνα διώξω πάσαν πλάνην και

ε'ϊδωλον και δαιμόνιον καταργήσω και πάσαν την δύναμιν

του άκα&άρτου. ότε δέ παρεγενόμην ένταν&α, οί δαίμονες

'έφυγον άπό προσώπου ημών δια τό ονομά σου, και οί δρά-

20 κοντές και οί όψεις έξηρόν&ησαν ούτοι δέ οΰ προσεδέξαντο

είς έαυτούς τό φώς σου τό άλη&ινόν, και δια τοΰτο έβουλεν-

σάμην ταπεινώσαι αυτούς κατά την άπόνοιαν αυτών.

136 Λέγει ό Φίλιππος· Κύριέ μου τί όργίζη μοι ότι

έπάταξα τους έ. μου; σν έπίστασαι — — πάσαν την πλάνην

25 και πάν ε'ϊδωλον και πάντα δαίμονα και πάσαν δύναμιν άκά-

■&αρτον. και δια τό άγιον ονομά σου οι δράκοντες έ|. κ. οί

όψεις και πάσα ψίσις ϋ-ηρίων έπειδή δέ — — εις την

αβνσσον ζώντες.

* οί Μβ,ίίΙι 7, 22 |[ 6 οί Μ&γο 16, 18 ? || 13 οί Μ&ΐΐΐι 24, 14

I λέγει] αντώ αάά ΟΚ' || ό οηι Ο \\ 3 χαϊ οιπ Μ0Ε81Τ: άβΙ? €(24 \

* χαϊ] έν αάά Μ || 5 πλ.] την πλ. των Ρ || ειδ.] έξ αντής αάά V \\ τα δ.]

δαίμονα 8 {(οιΊτεείβ: ο( 17; 25; 3, 4; 6, 22; αϊ; δαιμόνια $επιβΙ 18, 6) άχά-

9-αρτον δαίμονα IV || 6 οι ρηυ,Β] καΐ οι 0{ΐν) \\ έπεϊ 8: ε(27 || 8 αντοϊς 8:

0(62,11

II τούτους <τοΰς>? ο(64, 5 {16) || 13 άπό οτη Τ || αού οτη ΤΥ \\ ου πω]

οπον 1} || 15 αντ.] την πάλιν ταντην Τ: ο( 14 \\ 17 ί<τ χαϊ κατ. ?

34 την ομ Ρ: άβΙΊ ε( 5; 16 || 25 παν δαίμ. χ. παν ειδ. ΌΕ || » ίπεί

ΏΕΡ: 4 6; 69, 20
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137 (31) Καϊ λέγει 6 αωτήρ τω Φιλίππφ' ΪΑλλ' έπειδή

παρήχονσάς μον καϊ απέδωκας κακόν άντϊ κακόν και ονχ

έφύλαξας τήν έντολήν μον, διά τοντο τελειω&ήση μεν ένδοξος

καϊ χειραγωγη&ήση ύπό των αγίων μον αγγέλων καϊ έλενση

μετ' αυτών %ως τον παραδείσου της τρυφής' και αϋτοϊ μέν 5

έλεύοονται πρός με εις τον παράδεισον, σέ δέ κελεύσω άπο-

κλεισ&ήναι 'έξω τον παραδείαον %ως ήμερων τεαααράκοντα,

&αμβούμενον υπό της φλογίνης και στρεφόμενης ρομφαίας,

καϊ στενάξεις οτι έκάκωσας τονς κακώσαντάς σε· και μετά

τεσσαράκοντα ημέρας άποστελώ τον άρχάγγελόν μον Μιχαήλ' 10

καϊ κρατήσει τήν ρομφαίαν την φνλάσσονσαν τον παράδεισον,

καϊ οψει πάντας τονς δικαίονς οίτινες έν τή~ ακακία αντών

ίπορενϋησαν, καϊ τότε προσκυνήσεις τήν δόξαν τον πατρός

μον τον έν τοις ονρανοις' πλήν τό σημειον της έξελενσεώς

σου δοξασ&ήσεται έν τω στανρω μου. καϊ 6 Βαρ&ολομαΙος 15

άπελ&ών έν Αυκαονία καϊ αυτός έκε'ι σταυρω&ησεταΐ' ή

δέ Μαριάμνη τό σώμα αντης αποτί&εται έν τω Ιορδάνη

ποταμώ. έγώ δέ ώ Φίλιππε ουκ άνέξομαί σον ότι κατεπόν-

τισας τονς άν&ρώπονς εις τήν άβνσσον άλλ' Ίδου τό πνενιιά

137 Εΐπεν δέ ό σωτήρ' ΎίΙ Φίλιππε, έπειδί) κατέλιπες 20

τήν έντολήν μον ταΰτην μόνον μή τελειώσας τον μή απο-

δοϋναι κακόν άντϊ κακόν, διά τοντο κατασχε&ήση έν τοις

αϊώσιν έπϊ τεσσαράκοντα ημέρας μή γενόμενος έν τω τόπω

της έπαγγελίας σον πλήν τοντό έστιν | τό τέλος της έξελεύ· 148 τ

σεώς σου από του σώματος έν τω τόπω τούτω, ό δέ Βαρ- 26

&ολομαϊος τον κληρον 'έχει έν Λυκαονία καϊ σταυροΰται έκεϊ'

ή δέ Μ. τό σ. α. κατατί&ησιν έν τω Ί. ποταμώ.

137 Καϊ λέγει ό σωτήρ τω Φ. ΙΑλλ' έπειδή παρήκ.

μον καϊ ουκ έφύλαξας τό παράγγελμα μου τοϋ μή άπο·

δοΰναι κακόν α. κακόν, έν τω σταυρώ τοντω τελειω&ήση, 30

8 οϊ §βη 3, 24

1 χαΐ οηι Κΐν\ άλλ' ϊπ τα$ $ οηι ΟΜ : ή 28 || «-» χ. ίλ. μ. α. οηι V \\

5 μεν οηι Ρ || 8 τήν φλογίνην χ. ατρεφομένην ρομφαίαν Ρ || χ. στρ. οηι

0Μ8 || 9 στεν.] ίχ βάϋ-ονς χαρδίας αάά ν\¥ || μετά] τάς αά(1 Φ: ί/7;

89, 6 || 11 χρατήαας Μ || παρ.] είοάξει σε ίν αντώ αάάΜ Μ. || 13 προοχ.] χαΐ

συ αάά 7Ίν\\ <* τοις οηι Ρ1¥\\ 15 μον] σον Ό οηι 0: άέΙΏ 0^65, 5 \\ 10 ί«

οηι Ρζ) || « ώ οηι ΰζ>Β: <γ6Ί, 12

20 χατέλειπες ΤϋΥ || 25 ήμ.] ετη ΤΥ\\ 27 ή δε Μ.] ήδη μαριάμμη δε ϋ

28 χ. λ. ό. α.] δα. λ. Β 6 δε α. λ. ΌΚ || άλλ' οηι Ρ: ο{ 1 || ίπεί Ρ: </ 68, 27
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μον έν αύτοΐς, χαι αναγάγω αντονς, χαϊ όντως ίδόντες σε

πιστεύσωσιν έν τη δόξη τον άποστείλαντός σε.

138 (32) Και στραφείς ό σωτηρ άνέτεινεν την έαντοϋ

χείρα και έχάραξεν σταυρόν έν τφ αέρι χαταβαίνοντα από

5 των άνω 'έως της αβύσσου, χαι έπλήσ&η ή άβυσσος φωτός

89 τ χαι ην ό σταυρός έν όμοιώ \ματι χλίμαχος έχονσης βα&μονς'

και έφώνησεν φωνην ό σωτηρ τοις έν τη άβύσσω λέγων

!Ανέλ-&ετε πάντες δια τον σταυρόν, ατι χαϊ ό απόστολος

Φίλιππος νυν έσπλαγχνίσ&η έφ' νμας δι έμέ, ϊνα πάλιν

10 -Ο-εάσησ&ε τό φως τον &εοϋ' και ιδού όλον τό πλη&ος των

κατενεχϋ-έντων εις την άβυσσον άνέβησαν 'έμεινεν δέ κάτω ό

άν&ύπατος και ή 'έχιδνα ην έσέβοντο. οτε δέ άνηλ&ον ο'ι

138 Στραφείς δέ ό σωτηρ άνέτ. τ. χεϊρα αύτον και

έχ. στ. έν τω αέρι διαβαίνων και ην πλήρης φωτός και είχεν

15 τόν τύπον κα&' ομοιότητα κλίμαχος' πάν δέ τό πλή&ος των

από της πόλεως χαταβεβηχότων εις την άβυσσον ανήρχοντο

έν τη χλίμακι τον φωτεινού σταυρόν, και ούδεϊς άπ' αύτών

'έμεινεν εις την άβυσσον ε'ι μη μόνον ό τυραννογνόφος και ο'ι

ιερείς χαι η 'έχιδνα ή νπ αύτών λατρευομένη. ότε δέ άνήλ&ον

20 τούτους δέ αναγάγω και σωσω · πιστεύσωσι γαρ τη δ. τον

άποστείλαντός με.

138 Και — — αέρι από — — άβύσσον κάτω, χαϊ

έπληρώ&η η άβυσσος — — χαι ηκούτισεν φωνην — —

ΙΑνέλΰετε — — απόστολος μου Φίλιππος έσπλ. έφ' υμάς

25 δι έμέ, — — ιδού τό πλή&ος — — άνέβησαν τη κλιμακίδι

τον φωτεινού σταυρόν" και ούδεις έξ αύτών άπέμεινεν εΐ μι)

1 ανάγω 8 άγάγω Ο άνάξω ζ) IV || αντ.] έχ της άβνασον αάά V ]Υ \

3 έξέτεινεν Ο(Ε) \\ 3~4 τ. χ. αντον ΡΕ || 4 διαβαϊνον Ρ: </ 14 || 4~5 άπό - άβ.

οτη Ρ || 5 άνω] $ει· ονρανών? \\'έπλ.-άβ.] ήν πλήρης Ρ: ο( 14 || 6 ήν - όμοι.]

είχεν τον τύπον χαθ-' ομοιότητα Ρ: ο[ 14 || 6-10 έχ. - ολον] πάν δε Ρ:

ΰ(15 || 7 φωνή Μ()Κ8 ομ 0\ν \ τους 8 IV οτη 00 XV || 8 άνέλ&ατε 00 Ε:

ο/" 24 || χαϊ ομ ΟΜ0Ε8 || άπ.] μον αάά ΤΤ: ^ 24 || 9 Φ. οτη V \\ ννν οτη

ΕΤΓ || 10 πλ.] τό άπό της πόλεως αάά Ρ: ί/- 15 || 11 χαταβεβηχότων Ρ

{ο( 16) χατελ&όντων Ο || άνέβ.] άνέβη Κ IV άνήλ&ον Ο (ί/- 25) ανήρχοντο

έν τή χλίμαχι τον φωτεινού στανρον Ρ: ο{ 17 ; 25

" τύραννος ΤΥ: 4 47, 27

20 δε] γαρ Ε \\ άγάγω Β || π. γάρ] χαϊ π. Ε \ 22 χάτω οτη Ρ: ^ 5 \\

23 φωνή έγίνετο (Ρ) \\ ήχόντεοεν Β || 21 άνέλΰατε ΒΒΕ: ο/" 8 \\ έφ' ύ. οτη

ΒΡ: ε(<) || 25 δι έμε οτηΒΕ: 4 9 || άνήλθ-ον ΒΕ{Ρ): 0(11 || «-2β δια

της χλίμαχος τ. στ. (οτπ φ.) Ρ || 25 χλ.] χλίμαχι δια Β Ε || 20 φωτ.] φωτός χαι

τον ΒΕ || χαϊ ο.] ο. δε Β ο ονν Β || εμεινεν Ρ έγχατελείφ&η Ε
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όχλοι, έμβλέψαντες εις τόν Φίλιππον κατά κεφαλής αρεμά-

μενον έκόψαντο κοπετόν και χϊρηνον μέγαν έπϊ τη παρανομία

η έποίησαν ειδον δέ και τον Βαρ&ολομαϊον και την Μαριώ·

μνην 'έχονοαν τον πρώτον τύπον, και ιδού 6 κύριος ανηλ&εν

είς τονς ονρανονς βλεπόντων τον τε Φιλίππου και τον Βαρ- 5

ϋ-ολομαίον και της Μαριάμνης και τοΰ Στάχυος και πάντων

των πιστών λαών και ήσαν σιγη δο\άζοντες τον &εόν έν

φόβφ και τρόμφ. πάντες δέ οι όχλοι 'έκραξαν λέγοντες· Εις

&εός ον κηρνττουσιν οΐιτοι ο'ι άν&ρωποι έν άλη&είςι' εις &εός

ό άποστείλας αύτούς έπϊ τη ήμετέροι σωτηρία, μετανοοϋμεν 10

ννν άληϋ·ώς έπϊ τη μεγάλη ημών πλάνη, ότι ού πω έσμέν άξιοι

ο'ι όχλοι από της αβύσσου, βλέψαντες εϊδον τον Φίλιππον

κρεμάμενον κατά κεφαλής, τον δέ Βαρ&ολομαϊόν εις τον

τοϊχον τοΰ ίεροϋ' ενρον δέ και την Μαριάμνην κατά τον

πρώτον αντης τύπον 6 δέ σωτηρ άνηλ&εν εις τον ούρανόν

βλεπόντων είς αυτόν τοΰ τε Φιλίππου και Β. και Μ. και τον 15

λεοπάρδου και του έρίφου τών αΙγών και Νικάνορας και

Στάχυος' ησαν δέ πάντες μετά φωνής μεγάλης δοξάζοντες

— — τρόμφ κράζοντες· Εις &εός ό άποστείλας ήμϊν την

έαντον σωτηρίαν , ου το όνομα κηρύττουσιν ούτοι ο'ι άν&ρω-

ποι' μετανοοΰμεν τοίνυν έν τη πλάνη έν φ έτυγχόνομεν προ 20

μόνον ό άν&ύπατος — — οι όχλοι, ιδόντες τον Φ. κο

πετόν και τϊρηνον μέγαν — — ειδον δέ και τ. Β. κ. τ. Μ.

'έχονσαν τ. πρ. τύπον ην δέ ό λεόπαρδος και ό 'έριφος ατενί

ζοντες τω σωτηρι· και Ιδού — — βλέποντος τοΰ Φ. κ. τ. Β.

κ. τ. Μ. καϊ τών δύο ζώων και ησαν έν σιγη — — και 25

τρόμφ — — ϊκραζον — — μετανοονμεν ννν — — ον 'πω

ι οΓ Οογ 1, 2, 3

I δχλοι] από της άβνσσον αάάΕ: «/" 12 || έμβλ.] ίδόντες Ε: ΰ(21 ||

είς Οϊα ΟΕ\ν ]| Φ.] ειδον αντόν αάά V καϊ ίδόντες αυτόν αάά 0: ο[ 12 ||

χρεμ.] χαΐ αάά V || 5 χοπ. χ. οηι Ο: ο[21 || χ. 9ρ. οτη Ρ: <;/" 22 || μέγα

8: ^22 || 3~* βιιαη Κ || 3 εϊδ. δε] Ιδόντες Ο: ο(22 || 1 έχοντας IV: ο/~23 ||

άνέβη V || 5 βλέποντος ϋΨ: ή 24 || τε οηι 0Μ87 || 7 απίστων ΜΡ\\

ησαν ομ {Ο) ίν αάά 8: </ 25 \\ 8 τρ.] έν τρ. Ο: ^26 \\ ϊκραζον V: ο(26 ||

Η0 ίΐς {αάά δ) 9εδς δ άπ. - αωτ. αηΐβ εϊς 9-. 8ν (8) V \\ 8 εϊς] ό αάά Ο \\

11 ννν] ονν \ν·. ο/" 26 || πλ.] εγνωμεν αάά (0) IV

» αντης οπι ΤΥ: β/βί, 13 || 15 Β.] τον β. Τ

II μόνος ΌΕ || Μ χ. 9ρ. οπι ΏΕΡ: ο{2 || μέγα ΏΕ: ϋ[2 \\ ίδόντες Ρ: ο{3 \

83 έχοντας β Ε: ί/4 || 24-55 βλ. - ζ.] βλεπόντων τών αποστόλων Ε: ο{ 5 |

20 τρ.] έν τρ. β (</«) πολλώ αάά ΏΕ || ννν] ονν Ρ (ο( 11) οτη ΌΕ
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της αΙωνίου ζωής' νυν πιστενομεν, ότι έ&εασάμε&α μεγάλα

&αυμάσια, ότι άνήγαγεν -ημάς 6 σωτήρ άπό της αβύσσου.

Και έπεσαν πάντες επϊ πρόσωπον και προσεκννησαν τω Φι-

λίππψ, και παρεκάλουν, 'έτοιμοι όντες τον φυγείν, μη ποιήστ)

δ 'έτερον σημειον και έδέοντο Ίνα άξιοι γένωνται της τον Χρί

στου παρουσίας.

139 (33) Ό <5ί Φίλιππος 'έτι κρεμάμενος προσεφώνησεν

αΰτοϊς και εϊπεν Ακούσατε και μά&ετε πόσαι είσιν α'ι δυνά

μεις τον &εον μου, άναμιμνησχόμενοι άπερ κάτω ε'ΐδετε, και

10 πώς ή πόλις υμών κατεστρόφη, πλην της οΙκίας του εισδεξα-

μένον με' και νυν η γλυκύτης του &εον μον άνήγαγεν υμάς

της χ&ές, μη που γενόμενοι άξιοι τ. αϊ. ζωής, και πιστεύομεν

&εασάμενοι τά θαυμάσια τά δι ημάς γινόμενα. Τινές δέ

αντών έρριψαν έαυτούς έπι πρόσωπον, και προσεκύνησαν τους

1δ αποστόλους" άλλοι δέ έσκέπτοντο φυγείν λέγοντες· Μη ποτε

'έσται ϊτερος σεισμός κα&' ομοιότητα τον παρελ&όντος.

139 Έκτείνας δέ τάς χείρας αντον ό απόστολος Φίλιπ

πος κρεμάμενος κατά κεφαλής εϊπεν "Άνδρες της πόλεως

ακούσατε τους λόγους τούτους οΰς έγώ μέλλω νμιν λέγειν

20 κρεμάμενος κατά κεφαλής, έμά&ετε πόσαι ε. α'ι δ. τ. &εον και

τά θαυμάσια άπερ έ&εάσασ&ε, ότι Ιν τω γεναμένω σεισμω

ή πόλις υμών άπώλετο· και τοϋτο δέ φανερόν έγένετο νμϊν

ημεν άξιοι — — άνήγαγεν ημάς άπό — — παρεκάλουν μη

ποίηση ϊτερον σεισμόν και έδέοντο όπως α. γέν. της τ. Χρι-

2δ στοϋ ευχαριστίας.

139 Ό δέ πρ. αύτοϊς κ. ε. Άκούσατέ μου κ. α. πόσαι

δνν. είσϊ παρά τον &. μου, άναμιμνησκόμενοι — — πόλις

κατεστράφη %)·εον άνήγαγεν υμάς άπό τ. άβύσσου. άλλα

οτι άν. - σημ. οπι 61 || 3 επεαον ΜΚ V IV || 1_ί έτοιμοι - έδ. οτη Κ ||

4 φνγ.] άπό της πλάνης αάά V || 4-5 μη - σημ. οηι V || 4 ποιείσαι 8: ο( 24 ||

5 σημ.] 5ΰτ σεισμόν (</ 16; 21; 24; 64, 11; 65, 26)?? χαΐ πάάν άποπέμψη

ημάς εις την αβυααον αάά Ρ || γέν.] χαΐ αάά V \\ τον οηι 08 || Χρ.]

χνρίον Ρ: <$73,6 1| 6 παρ.] εύχαριατείας Ρ (ΰ(2ό; 73, 7) προαχυνήαεως IV || 9 μον]

ημών Ρ || άναμνησχόμενοι Ο "να μνηαχόμενοι Ρ: ΰ/' 27 || οπερ Ρ || ϊδωμεν

Ρ || 10 ή] χαΙ ή 87 \\ ημών Ρ || οΐχ.] ατάχνος αάά V || 11 ημάς Ρ

12 «τ μή πω?? ΰ[71,11; 26 \\ γενάμενοι ΤΥ || 13 γενόμενα Τ |

16 έατιν ΤΥ

23 ημε9α ΌΕ || άνήγαγες ΒΕΡ || ήμ.] χνριε αάά ΏΕ || έχ Β¥ \

" ποιηααι Ρ: ο( 4 || »εον Β: β/" 5; 73,23 || 26 αντονς ΒΕ\\ 27 άναμνησχό

μενοι Ρ: 0(9
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έχ της άβύοσον, χάγώ οφειλέτης ειμι τεσσαράχοντα ημέρας

χύκλφ τοϋ παραδείσου περισχοπεύων δι υμάς, ότι ώργίσ&ην

νμϊν είς ανταπόδοσιν και | ταύτην μόνην την έντολην ονχ 90 τ

Ιφνλαξα, οτι ονχ έδωκα νμϊν αντάλλαγμα τον χαχοϋ τό άγα&όν.

άλλα λέγω νμϊν, από τον ννν έν τη όγα&ότητι τον &εον 5

αποβάλετε την χαχίαν, 'όπως άξιοι γένησ&ε της τον κνρίου

ευχαριστίας.

140 (34) Τινές δέ των πιστών προσέδραμον 'ίνα κα&έ-

λωσιν τον Φίλιππον χαι άρονσιν άπ αύτον τους σίδηρους

κόρακας και τονς όγκίνονς έκ των σφυρών, ό δέ Φίλιππος 10

εΐπεν Μη τεκνία, μή έγγίσητέ μοι ένεχεν τούτου, ότι όντως

'έσται ή τελείωσίς μου. άκούσατέ μου οι φωτισ&έντες έν

οτι ονχ άπώλετο ή οικία Στάχνος ούτε κατηλ&εν εις την

άβνσσον αντός, έπειδη έπίστευσεν εις τον &εόν τον άληϋ-ινόν

χαϊ νπεδέξατο ημάς τους δούλους αύτον. έγώ δέ τελειώσας 15

όλον τό ϋ·έ\λημα τον &εον μου οφειλέτης αύτον ειμι όν&' ών 149 τ

άπέδωχα τω ποιήσαντί μοι χακόν.

140 Και τινές των βαπτισ&έντων 'έδραμον 'ίνα λΰσωσιν

τον Φίλιππον κρεμάμενον κατά χεφαλης' όποχρι&εις δέ εΐπεν

αύτοϊς ' "Ανδρες αδελφοί μου οι φωτισ&έντες έν Χριστώ, 20

αχούσατε τό ρημα δ μέλλω λέγειν ύμϊν έν τη σήμερον ημέρα.

λέγω νμϊν — — όγαϋ: τοϋ Χριστού γένησ&ε της τ.

Χρίστου ευχαριστίας.

140 Τινές — — τον Φ. και άροϋσιν άπ αντοϋ τονς —

— σφυρών αύτον. ό Μη τέκνα, μη έγγίσητέ μοι 25

2 περισχοπεύειν V (τβΰίβΊ) περιπολενειν IV || ήμας Ρ \\ 3 ύμϊν] νμών

V || 3-80,1 χαϊ - Σατ. οηι Κ

€ΜΡ(^8ν\ν 3 χαϊ οηι Ρ || εοΓ μόνον ? ^69, 21 \\ ίντ.] τον χνρίον

μον αάά V || 6 αποβάλλετε || γενέσθαι Ρ8 γίνεο&αι 0$: ^ 22 ||

κυρ.] 9εον ΟΡ: ο(Ί2,ϋ || 8 εδραμον ΟΜ || χαΜλοναιν 8 χα9ελονσιν Ο || 9 αρωσιν

ν(ΐν) (οΐί τβοΐβ αροναιν {0)0: ο{24 || άπ' οηι Ρ: ο( 24 || 11 εΐπεν οηι V αντοΐς

αάά Ο \¥ προς αΰτούς αάά Ο |] τέχ. οηι Ο μον αάά V || μη αΙ( οηι Ο:

ϋΐ25 || ίγγίσατέ Ρ \\ με V \\ 12 ϊοτιν ΟΡ[}Τ) || ά*.] δέ αάά νίν

19 τ. Φ.] αντόν V \\ όε] ό φίλιππος αάά ϋ || 2«-79,10 οι φωτ. - δνν.

«.] άββ$ί ηηα εοΐιεάα Τ

22 γϊνεσ9αι ΒΡ: </ 6 || 23 9-εον ΒΡ: ο(6; 72,24 || 24 αρωσιν Β αραι Ρ:

ο( 9 || άπ' οηι ΒΌΕ: <?/" 9 || αντον οηι ΏΕ || 25 μή οηι Ρ || τεχ αν

ΌΕ || μή οηι ΏΕ: 411 \\ μον ΏΕΡ: ο( 11
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χνρίω, ότι ηλ&ον είς την πάλιν ταντην ονχ έμπορεΐαν τινά

ποιησασ&αι, ονχ άλλην τινά πράξιν, έχληρώ&ην δέ έξελ&εϊν έχ

τον σώματος μον είς την πόλιν ταντην εν φ οράτε με σχηματι.

μη ουν λυπη&ητε ότι κρέμαμαι όντως· τον γαρ τνπον φέρω τον

δ πρώτου αν&ρώπον χατά κεφαλής ένεχ&έντος έπϊ της γης και

πάλιν δια τοϊ ξύλου τον σταυρόν ζωοποιη&έντος έχ τον &ανά-

τον της παραβάσεως, και νϋν άποπληρώ τό προσταχ&έν μοι'

εϊπεν γάρ μοι ο χνριος' Έάν μη ποιήσητε νμών τά κάτω εις τά

άνω, και τά αριστερά ε'ιςτά δεξιά, ον μη εϊσέλ&ητε είς την βασι-

10 γινώσκετε ότι ουκ ήλ&ον εις την πόλιν ταύτην ποιησαι έμ

πορεΐαν ούτε άλλην τινά πράξιν του βίου τον κόσμου τούτου

των λυομένων χαϊ παρερχομένων, ουδέ διά τό ϊδιόν μον ΰέ·

λημα, αλλά διά τό του σωτηρος ημών Ίησοΰ Χρίστου τον

ρυσαμένου όλον τον κόσμον από της πλάνης του διαβόλου.

15 αυτός δέ με άπέστειλεν εις την πόλιν νμών έν ή νυν ειμί

κρεμάμενος κατά κεφαλής" έκληρώ&ην γάρ έξελ&εϊν άπό τον

σώματος μου δι' υμών αυτών, μη ονν λυπεΐσ\)·ε ότι εϊμϊ κρε

μάμενος κατά κεφαλής" τον γάρ τύπον πληρώ του στανρον.

λέγω δέ νμϊν την έντολην ταντην τον σωτηρος ι)μών Ίησοΰ

20 Χρίστου ότι Έάν μη ποιήσητε τά άριστερά δεξιά και τά

άτιμα λογίζεα&ε 'ίντιμα, ού δυνησεσ&ε είσελ&εϊν εις την βασι-

άκονσατέ μου ο'ι φωτ. — — ονκ ενπορίαν στείλασ&αι, ονκ

έτέραν τινά πράξιν τοΰ κόσμου τούτον, έκληρώ&ην δέ έξ. έκ

τ. σώματος έν φ — — τον γάρ πρώτον τύπον έ'ΐληφα τον

25 πρώτου άν&ρώπου του χατενεχ&έντος έπι κεφαλής και νεν-

σαντος εις γην, πάλιν δέ διά τ. ξ. τ. στ. ζωοποιη&έντα της

παραβάσεως" νϋν ουν άποπλ. τό προατ. μοι, ότι Έάν μη στρέ-

ιρητε τά κάτω είς τά ανω και τά άνω είς τά κάτω, και τά

δεξιά είς τά άριστερά καϊ τα άριστερά εις τά δεξιά, ού μη

8 οί πιαΓί ΡβίΓΪ 9

1_76,:1 οτι - ονοαν ομ Ο

ΜΡζ)8 V IV 1-3 ονχ £μπ. - ταντην οηι V || 3 £ν τη πάλει ταύτη Ρ \

με οηι V έν αάά Ρ || 5 άν&ρώπον <τβϋ>? ΰ[ 25 || 11 τ. στ. τ. ξ. Μζ>8 V \

β τον ρνίηι οπι Ρ || ζωοποιήοαντος Μ8¥ || 7 χαϊ οηι Ρ\\ 7?? 8? μοι οηι IV

ΌΥ 11 τ. β. άΐΙΊ ο{23 (76, ί6??) || 17 δι' ν. α. οοττηρίαΊ || 21 ί«·

λογΙζηα9ε?? || δννήσειο&ε ϋ

22 μον] αδελφοί μον Ρ: 0(73, 12; 20 || ενπορίας ΡΕ \\ ονχ ΒΡ\

23 κεφαλήν ΡΕ\\ νενοας ΡΕ \\ 26 «τ ζωοποιη&έντος?? ο[ 6 || 21 τα α. ε. τά

χ. κ. τά κ. ε. τά α. Ρ || τά ρτΐτη οτη ΡΕ: ο[29 || είς ρ>·ίιι$] προς ΡΕ ι

καϊ τά α.-χάτω ο/η ΡΕ || τά ΐχίτ οηι ΒΡΕ: ο{ 29 || 29 τά ρτίηι βί βχίν οιη Β
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λείαν μου. Μή ουν όμοιω&ήτε τώ άντιπαρηλλαγμένω τνπω,

ότι πάς κόσμος ένήλλαχται, και πάσα ψυχή αναστρεφόμενη

έν σώματι γίνεται έν λή&η των έπουρανίων. ημείς δέ έχοντες

την των έπουρανίων δόξαν μη ζ-ητήσωμεν το έκτός, όπερ

έστιν το σώμα και ό οϊκος της δουλείας, μη γίνεα&ε άπιστοι δ

άλλά πιστοί" και άφίετε άλλήλοις. ιδού κρέμαμαι ημέρας ϊξ,

έχω δέ μέμψιν τον άλη&ινοΰ κριτοϋ, ότι όλως άπέδωκα νμΐν

χαχά, και 'έ&ηκα πρόσκομμα τη εν&ντητί μου. χαϊ ννν ανέρ

χομαι εις νψος. μή γίνεα&ε στυγνοί, άλλα μάλλον χάρητε ότι

λείαν τών ουρανών. 'Υμεϊς ουν αδελφοί όμοιώ&ητέ μοι έν τω 10

τνπω τούτω· ένηλλαγμένος γάρ έστιν όλος ό κόσμος ούτος

χαι πάσα ψυχή γενομένη έν αντώ. 'ίχοντες ονν την έπου-

ράνιον δόξαν και την μακαριότητα τον φωτός μή ζητήσητε

το σκότος όπερ έστιν ό οίκος τής δουλείας, άλλά καταλείψατε,

χαϊ μή γίνεσ&ε άπιστοι από τής σήμερον άλλά μάλλον πιστοί" Ιό

χ. άφίετε άλλήλοις. έγώ δέ κατεκρί-9-ην παρά τον άλη&ινοϋ

χριτοϋ ότι όλως άνταπέδωκα τω ποιήσαντί μοι κακόν τό

σύνολον και "έδωκα πρόσκ. τή εν&. μον. ννν ουν διά τών

χειρών αύτοϋ ά,νέρχομαι εις τό νψος. και μή γίνεσ&ε στυγνοί

είσέλ&. εις τ. βασ. του &εον. Μή ονν — — ότι πάς κόσμος 20

έν. κ. π. ψυχή στρεφομένη εις σώμα — — τήν τ. ούρανίων

δόξαν μή ζητ. τό εξω, όπερ έ. τό σώμα, 6 οίκος τής δουλείας,

μή γ. ονν άπ. — — άλλήλοις. ιδού κρ. ήμ. £ξ και άγαλλιώ.

$χω δέ μέμψιν έπι τοϋ — — άνταπέδωκα — — μου. νυν

ουν ανέρχομαι — — άλλα χάλλιον χαίρετε — — κατοικη- 2δ

5 οί Ιο 20, 27

1 τώ άντ.] εν τώ παρηλλαγμένω £) IV \\ 3 ουρανίων (χηρ $ογ έπ) Ρ |'

νμεΐς Ρ || * τών οηι V || έπονράνιον V: ί/ 12 || σκότος ΟνΐΥ: 14; 22 || 0 μη]

ονν αάά 0: ί/ΰ; 23 \\ * αλλ.] τα παραπτώματα αΊά Ρ\¥: β/- εν. Ματο 11,

25 φιβηι ηβΓ$ηιη (βτβ Ιοίν,τη αάά IV || 7 μέμψιν] παρά αάά Μ: ε( 24 \\ κρ.]

χριοτοϋ Οντν || 8 κακόν Ρ || έπέϋ-ηκα Ρ || προσκόμματα V || 9 μή] ονν

αάά ΟνΨ: ε(5; 19 || χαίρετε Μν καΙ αγαλλιάο&αι αάά V

10 τ. ονρ.]τον&εον Υ\\ όμ. μ. έν] «χ μή όμοιω&ήτε. 111 ο{Ί; 20 \\ 11 ολ.ό

χ.] 6 τύπος Υ \\ 12 κ. π. - έν α. οπι Υ || 13 ζητήοεται Ό |[ 14 σκ.] εοτ έκτός!??

£·/" 4 || 15 άπ. - πιστοί] πιστοί άλλ' άπιστοι Υ || 16 άφ. ά.] ηόη χείρον γενήαεται

νμΐν Υ 1| δε κ.] γάρ καΙ Υ || 17 κρ.] όνειδίαϋην αάά Υ || 17-18 τό σ. τώ ποι.

μοι κ. Υ || άβί τό α. 11 </7.9, 12 '

-ο πάς] ό πάς Β πάς ό Ρ || 21 ατρεφ. οηι 1)Ε \\ ονρανών β [ριη Ρ) \\

22 τό ρηηί] τον Β οιη Ρ || τό αΙΙ οτη ΒΕ || ό ο. τ. δ. οηι ΒΕ || 23 αλλ.] τά

παραπτώματα υμών αάά ΒΕ: ο( β || επτά ΒΌΕ || 25 $ατ μάλλονί ο[1); 76, 11
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91 τ καταλιμπάνω τό κατοικητήριον τοντο το \ σώμά μου, έχφνγών

την φθοράν τον δράχοντος τον χολάζοντος πάσαν 'ψυχήν την

έν άμαρτίαις ουσαν.

141 (35) Και περιβλεχράμενος ό Φίλιππος κνκλφ τους

δ όχλους εϊπεν ΎίΙ ΰμεϊς οΐ άνελθόντες έκ νεκρών άπό τον ίίδου

χαϊ της καταποντίσεως της όβνσσου, καϊ σταυρός φωτεινός

άνήγαγεν υμάς εις το νχρος δια την αγαθότητα τον πατρός

χαι τον ν'ιοϊι χαϊ τον άγιου πνεύματος" ούτος θεός ών άν

θρωπος έγένετο, σαρκωθεις έκ της παρθένου Μαρίας, άθά-

10 νατος μένων σαρχί, και έν τω θανάτφ γενόμενος ήγειρεν τους

ότι εξέρχομαι έκ τοΰ σώματος τούτου, αλλά μάλλον χαίρετε

ότι χαταλ. τό κατοικητήριον τον δράχοντος τον χολαφίζοντος

πάσαν 'ψνχήν άμαρτάνουσαν.

141 Ταντα δέ ειπών ό Φίλιππος στραφείς εϊπεν τοις

15 όχλοις τοις κύκλφ αντοϋ' ΎΩ νμει ς ο'ι άναστάντες έχ των

νεκρών χαι άπό τον βδου της αβύσσου, ους ό σταυρός ό

φωτεινός άνήγαγεν δια την αγαθότητα τοΰ Χριστού · αυτός

γαρ θεός ήν και άνθρωπος έγένετο" άγέννητος ήν, χαϊ έγεν-

νήθη' άθάνατος ην χαϊ έθανατώθη , χαϊ έν τώ θανάτφ

20 αύτον άνήγαγεν τους νεκρούς" ασώματος ήν χαϊ έφόρεσεν

τήριον τον δράκοντος τον κολαφίζοντος π. ·»/>. την άμαρτά

νουσαν.

141 Καϊ στραφείς ό Φ. και περιβλειράμενος χύκλω τονς

οχλονς — — έκ των νεκρών από — — καταποντώσεως τ.

2ό αβύσσου, ονς ό φωτεινός μου σταυρός άνήγαγεν εις ν-ψος —

— τον υ'ιον και τον άγ. πν. ούτος — — έγένετο δϊ ήμάς'

άγέννητος ήν και έγεννήθη' άθάνατος ήν και έν θανάτφ

έγένετο, καϊ τω ίδίφ θανάτφ έγείρει τονς νεκρούς· έκλήθη

νεκρός ϊως άν λύση τονς άποθανόντας' άσώματος ήν καϊ

8 οί Ιο 1, 1; 14 ?

I τό αΐί οτη Ρ || 2 $ϋτ κολαφίζοντος ? ο{ 12; 21 \\ άπασαν Ρ IV

ΰΜΡ(28νΐν *-« τον δχλον Ψ: ο( 23 || 5 έκ] των αάά Ο (<»η IV) \\

6 στ. φ.] 6 στ. ό φ. Ο || 7 άναγαγόντος Ρ || ημάς V || 7-8 τ. π. - πν.~\

ϊηβρία: ο/~26 βί 17 \\ 9 έγ.] δι' ημάς αάά IV: ί/77, 2 \\ της οπι Ρ

II έκ] άπό Υ || 16 <*αϊ> τής?? αη άβΐ τ. α.? </ 6; 24 (αη 74, 11?)

21 τήν οτη ΕΡ || ί»-4« τον δχλον Ρ: <;/" 4 || 2« νεκ.] και αάά ΡΕ \\

καταπόσεως Β καταπτώσεως Ε || 25 μον οτη ΌΕ: ΰ( 65, 5 || 20 τ. νϊ ] τ. άγίον

νϊ. Ρ || τον ιιΐηιτηαιιβ οηι Ρ || καϊ - πν. οηι ΒΡ: ί/# || 27 ην και] ών Ε |

ήν αΐΐ οτη ΒΡ || 28 ίδ. οηι Ρ\\ έγεΐρας Β || 29 εως αν] 'ε'ως Ρ "να ΏΕ \\ ζωώση

ΒΕ || άπ.] νεκρούς ΒΕ: ο( 28
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νεκρούς, έλεήσας τό των άν&ρώπων γένος, άνελών τό χέντρον

της όμαρτίας· μέγας ην καϊ έγένετο μικρός δΐ ημάς, ϊως ον

αύξηση τους μικρούς και είσενέγκη εις το μέγε&ος αντοϋ.

και αυτός έστιν 6 'έχων την γλυκύτητα, και ένέπτνσαν αυτόν

ποτίσαντες αντόν χολήν, ίνα ποίηση τους πικραν&έντας της δ

γλυκύτατος αντοϋ γεύσασ&αι. προσκολλή&ητε ονν αύτφ και

μη έγκαταλείψητε αυτόν αντός γάρ έστιν ή ζωή ημών είς

τους αιώνας.

142 (36) "Οτε δέ έπλήρωσεν τήν έπαγγελίαν ταντην ό.

Φίλιππος, λέγει αντοϊς' Λύσατε τον Βαρ&ολομαϊον. Καϊ 10

προσελ&όντες 'έλυσαν αυτόν, ότε ουν έλυσαν αυτόν, λέγει αντφ

σώμα άγιον και ήλεγξεν τό σώμα της αμαρτίας" μέγας ήν

χ. έγ. μικρός κατά άν&ρώπους %ως αν αύξηση — — αύτοϋ.

αυτός — — γλυκύτητα πάσαν, και έμπτύσαντες είς αυτόν

έδωκαν χολήν, ϊνα τον πικραν&έντα βδην ποίηση έλ&εϊν εις 15

γλυκύτητα, γενσαο&ε ουν αντοϋ και μή καταλίπητε αυτόν,

και αντός παρέξει νμϊν τήν ζωήν είς τονς αΙώνας.

142 "Οτε παραγγελίαν ταύτην, λέγει — — Β. Οι

δέ 'έλνσαν αυτόν λυ&έντος δέ αντοϋ λέγει 6 Φ. προς αύτόν

έφόρεσεν ομοιότητα σώματος, και ήλέησεν τα σώματα της 20

αμαρτίας· μέγας ην κ. έγ. μικρός ϊως ού - αντοϋ. αντός

έστιν ό 'ίχων πάσαν γλυκύτητα, κ. ένέπτυσαν αντόν ϊως άν ποιήστ)

τα πικραν&έντα εις γλυκύτητα, γεύσασ&ε ονν αντοϋ και μή

καταλεί'ψητε αντόν, και αντός παρέξει νμϊν τήν ζωήν εις

τους αιώνας, αμήν. 25

142 "Οτε δέ έπλήρωσε — — Β. Καϊ αυτοί άκον-

σαντες 'έλυσαν αντόν. οτε ονν 'έλνσαν αντόν, λ. α. ό Φ. ΤΏ

1 οί Οογ 1, 15, 56 || 2 οί Οογ 2, δ, 9? || 4 οϊ Μ&ίΛ 26, 67 || 5 οί

Μ&ϋΐι 27, 34

2 ού] αν Ρ: ^ 13; 21; 36,2; 51,2; 86,7; αϊ || χ. έν.-γενο.

ομ Ο || 4 ενέπτ.] είς αάά Ρ || 5 αντόν οηι V || πικρα&έντας Ρ || 7 έγχατα-

λείψετε Ρ έγχαταλήπειτε 8 || 11 οτε - αντ.] χαΐ 6' οιη V: ο( 27 || οτε - έ'λ.]

μετά δε τό λνοαι Ρ || λέγει] ονν αάά V

»«-« αντός - αϊ. οηι Υ || 15 άβΐ αόψ? ο{ 5; 23 || 16 χαταλείπητε Ό \\

19 πρ. α. οηι Υ

21 άμ.] ταπεινωσεως ΏΕ || ού οτη Β¥ || 22 έστιν] ην ΒΡ \\ εν.]

έταπείνωοεν ΟΕ είατο αάά Β || εαντόν ΏΕ || 23 πιχρ.] πιχρά νάματα Ρ |!

αντά Ε || 2· χ. α. αχ.] οί δ'ε ΡΕ || 27 οτε - αντ.] καϊ ΡΕ οηι Β: οί 11
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6 Φίλιππος" Βαρ&ολομαιε αδελφέ μου έν χυρίφ, οίδας ότι 6

κύριος όπέσταλκέν σε συν έμοι εις την πάλιν ταύτην, και

έκοινώνησός μοι εις πάντας τονς κινδύνους μετά της αδελφής

ημών Μαριάμνης· αλλά γίνωσκε οτι ή έξοδος τον σώματος

δ σου έτάγη εν τη Αυκαονία, και τη Μαριάμνη έκληρώ&η έξελ-

■&εϊν από τον σώματος είς τον Ίορδάνην ποταμόν. νϋν ουν

έντέλλομαι ύμίν οτι οτε έξέλ&ω από τον σώματος μου οικο

δομήσατε είς τον τόπον τοντον έκκλησίαν έν ω έξέλ&ω από

■ τον σώματος, και τον λεόπαρδον και τον 'έριφον των αιγών

10 έάσατε εις την έκκλησίαν εις σημεϊον των πιστευόντων, και ή

Νικάνορα δέ προνοείσ&ω αντών ϊως άν έξέλ&ωσιν όπό τον

^ίΐ Βαρθολομαίε άδ. μου έν Χριστώ, οιδα ότι ό κνρ. άπέστει

λέν σε — — και συνεκοινώνησάς μοι εις π. τ. κινδύνους

μου, σν τε και Μαριάμνη· και γινώσκω ότι η έξοδος τον

1") σώματος σον έτάγη έν Ανκαονία και της Μαριάμνης έν τω

Ιορδάνη ποταμψ. έντέλλομαι ουν νμιν, έάν έξέλ&ω έκ τ. σ.

μου, οικοδομήσατε έκκλησίαν έν τω τόπφ έν ω έξήλ&ον έκ

τον σώματος, και τον λ. κ. τ. 'έριφον των αιγών έάσατε έν

τη έκκλτ,σί% τη μελλονση οίκοδομεισ&αι νφ' νμών, ΐνα γέ-

20 νωνται εις σημεϊον πάσι τοις μέλλονσι πιστεύειν, η δε Νικά

νορα πρόνοιαν αυτών ποιείσ&ω 'έως άν έξέλϋ·ωσιν έκ τον

Β. άδ. μον έν Χριστώ, οϊδας ότι ο κ. άπέστειλέν σε σννε-

κοινώνησάς — — μετά της Μ. άλλά γίνωσκε έν Λνκαο-

νίρ, και τη Μ. έτάγη έξ. ά. τ. αώμ. έν τω Ιορδάνη ποταμω.

25 νυν ονν έντ. νμιν Ϊνα όταν έξέλ&ω ά. τ. σ. μον οικοδομήσατε

έν αύτφ τφ τόπφ έκκλησίαν έν φ έξέλ&ω άπό τον σώματος,

και τ. λ. κ. τ. 'έριφον έάσατε έν τη έκκλησία εις σημεϊον των

πιστευόντων, ή Νικαόρα δε προνοείσ&ω ϋ-άτρατε αντά

1 ο'ϊδα 0: 412; 22 \ 1 άπέστειλέν ΰ || 3 τονς οτπ 08 1| 4 γινώακω ΜΡ{)8:

α[ 23 || 5 τ% ρΗιιχ οτπ 00 || 6 αώμ.] αυτής αάάΥΙ' οτι οτπ ΟΜ }Ύ || 'ότε] 'όταν Μ:

ο[2ά || 8 τοντ. τ. τόπ. Ρ(οηι 8) || 8~9 εν - αώμ. οτπ 0ΜΡ(8?) || 8 έν φ] ένή V είς

ον Ψ || » αώμ.] μον αάά £> || »-79,2 κ. τ. λ. - έκκλ. οτπ Ρ || «-10 κ. τ. λ. - έκκλ.

ο?πΟ\\ 0 γ. αίγ. ομ8: ο(18 || >»-11 κ. ή Ν.-αντών ο>ηΟ\\ "-.79, 1 άπό-έξ.]καΙ Ο

13 σε] σοι Υ || "-'5 σου τ. αώμ. Ι] || '« νμιν οτπ Υ \\ 18 τ. αίγ. οτπ Υ:

ο[ϋ || 1»-20 νψ - πιατ. οτη Υ \\ 21"79,7 εως - έκκλ. οπι Υ

84 Χρ.] οτι αάά ΒΡ \\ ο'ίδα Ρ: 12 || 23 της οτη ΒΡ || γινώακω ΒΡ:

<·/" 4; 14 || Μ έτάγη - αώμ. οτπ ΏΕΡ || »-2· μον - αώμ. οτπ Ρ \\ 28 είς αντόν

τον τόπον Β || έν φ - αώμ. οτη ΌΕ || 27 ανσειμον Ρ ανστημον Β \\ 28 ηνικα

ορα δε Β κατά παααν δε ιΰραν ΏΕΡ: 5ετ η Νικάνορα δε || προνοεΐοθαι

1)ΕΡ || 9άψετε Β »άψε Ρ
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σώματος" καϊ όταν | έξέλ&ωσιν , -9-άψατε αυτά προς τόν πν- 92 Τ

λώνα της έχχλίίσίας. και την ειρηνην υμών &έσ&ε έν τη

οικία τον Στάχύος, ώσπερ 6 κύριος 'έϋ-ηκεν την ίαντοϋ είρη-

νην έν τη πάλει ταύτη, έστωσαν δέ έν ττι οικία έκείνη πασαι

αϊ παρ&ένοι α'ι πιοτεΰονσαι κα&' έκάστην ημέραν έπισκέπτον- 5

σαι τους νοσονντας, βαδίζονσαι ανά δύο δνο' άλλα μη όμι-

αώματος αυτών. &άψατε δέ αντά έν τώ πυλώνι τ. έκκλ.

&έτε 6^5 την οϊχίαν Στάχυος ώσπερ ό κύριος ήμών 'έ&ηκεν

τ. έ. ειρ. έπϊ την πάλιν ταύτην. 'έ. δέ έν τη οΐκίμ ταύτη πασαι

αί παρ&. νηστεύουσαι' έπισκεπτίτωσαν δέ τονς νοσονντας βαδί- 10

ζονσαι ανά δύο δύο' και μη λαλείτωσαν μετά των νεανίσκων

το σύνολον ίνα μη π. α. 6 Σ. όφις γάρ έστιν έρπων έν τη Ενα

καϊ έποίησεν αυτήν όλισ&ησαι εις θάνατον, όντως 'έσται έν

τώ καιρώ έχείνω' 'έσται γάρ χρόνος και καιρός πονηράς' και

πολλοί έσονται έν τώ καιρώ έχείνω με&υσ&ίντες έν τώ λόγω 15

μόνφ άλΧ ονκ έν τη δυνάμει αυτόν, παρ&ενεύοντες τα μέλι]

της σαρκός αντών και πορνεύοντες έν τη καρδία αντών και

έν τώ πνλώνι της έκκλησίας ώσπερ ό κύριος ήμών 'έ&η

χεν οικία έκείνη αί παρ&ενεύουσαι, νηστεύουσαι κα&' έχ.

ημ. έπισκεπτόμεναι ά. δ. δύο, και μή ό Σ. ό όφις 20

γάρ έστιν ό έρπων, κ. έποίησεν τόν ΙΑδάμ όλ. εις &άνατον.

όντως π. 'έσται έν τώ χ. τούτω· 'έσται γάρ χρόνος και καιρός

πονηρός· πολλαι γάρ γυναίκες καταλεί-ψωσιν το έργον \ τον 155 τ

γάμου και έσονται μέν έν τω ονόματι της παρ&ενίας, όλως

μή γινώσκουσαι όνομα της παρ&ενίας καϊ ότι έχει μεγάλην 25

σφραγίδα καϊ 'ένδοξ,ον. πολλοί δέ άνδρες έσονται έν τώ καιρώ

έκείνω έν λόγω μόνον, άλΧ ουκ έν τή δυνάμει αυτοί)· παρ&ε-

νίαν γάρ άσκήσονσιν τοις μέλεσιν της σαρκός, πορνενσουσιν

1 'ότε Ο IV (οπι 8) || 9-άχρον V || προ των πυλών Ο || τό πνλώνι 8 \

2 ϋ-έτε Ρ: <;/"« \\ 2-3 εις την οίχείαν Ο \\ 3 ο χ.] ό χρωτός Ρ8 ίχεΐνος V ||

5 πιατενοαααι ϋ8ν(1¥) || έπισχεπτόμεναι V έπισχοπονσαι Ρ08ΪΓ: ΰ/~20

β-ο ωαπερ - ταύτην οη Ρ"|| 0 έπϊ την οίχείαν ταύτην V || 10-11 «. δ. δ.

βαδ. τ. νοα. Υ || 11 άναδνο άναδύο ϋ: οβΟ; 82, 4 || 12-80,12 όφις - γνώσις οπι Υ \

15 με#. α τω] ίαοηηα τηαίβ βχρϊβία: ΰ(16 βί 27 || 10 παρ&εν.] τβάχΐ Τ: ερ.3, 20

19 μτ παρθένοι πασαι ν. ??£/"Ρ||20 έπισχοπονσαι ΒΡ: ε( 5|'Μ εσται ρτηιή

(ατ'ιν Ρ || χρ.] ό χρ. ΒΡ || 23 γαρ οτη ΒΡ || γνν.] χαΐ άνδρες αάά ΒΡ || χατα-

λείψονσιν Β \\ 24 γάμ.] χαΐ άνδρες αΛΛ ΒΕ\ μεν] έν τώ χαιρώ ίχείνω Ε (ϋ/~26)

αϊ μεν ΤϊαΰΗβηάον/' \\ τώ οπι Ε || 2,-25 ολως - παρ&. οιη ϋΕΡ || 25 της οπι

ΤίκΙιαιάοΓί : άβΠΊ || χαί οπι Ε || 26 σφρ. οτη ΟΕ || »*-*» έν τ. χ. έχ. οτη Ε: ο(24 ||

27 μόνω (?) Ρ: ο( 16 \\ αντών ΒΕ\\ 28 άοχονσιν ϋΕ\\ πορνενοναιν ΌΕ(Ρ)



30 ΑΟΤΑ ΡΗΙΙΛΡΡΙ 142

λείτωααν μετά νεανίσκων, ϊνα μη πειράση αντάς ό Σατανάς·

όφις γάρ εστίν ϊρπων, και έποίησεν δια της Ενας τον Αδάμ

ή πορνεία των όφ&αλμών αντών πλη&υν&ΐ/σεται ώς κατα

κλυσμός, πλη&ύνουσι δέ τον αχονειν έν ταϊς πι&αναις ήδ'οναϊς,

δ έπιλαν&ανόμενοι της γνώσεως τον ευαγγελίου, και πληθύνον

ται αί καρδίαι αντών ΰπερηφανίας, έα&ίοντες και πίνοντες

έν τη αντών λατρεία, έπιλαν&ανόμενοι της άγιας έντολης

χαϊ αΰτην ά&ετονντες. διεστραμμένη 'έσται ή γενεά έχείνη,

μακάριος δέ έστιν ό άναχωρών έν τοις ταμείοις αύτοΰ, ότι

10 αυτός άναπαύεται έν τη έξόδφ αντοϋ. ονκ οϊδας ώ Βαρ

θολομαίε ότι ό λόγος τον κυρίου ημών ζω?/ έστιν άλη&ινή

χαϊ γνώσις; ειπεν γάρ ό κύριος ημών διδάσκων ημάς ότι

Πάς ός έάν έμβ?»έψη γνναικι και έπι&υμήση αΰτην έν τη

δέ έν τη καρδία αυτών και ή πορνεία των όφ&αλμών αυτών

15 πλη&υν&ήσεται ώς κατακλυσμός. ϋ·ελησουσι μάλλον άκούειν

έν τοϊς πι&ανώδεσι, χαϊ έρε&ισ&ήσονται έν ταϊς ήδοναϊς, χαϊ

έπιλά&ωνται της γνώσεως του εναγγελίου, χαϊ πωρω&ήσονται

αί χαρδίαι αντών κενωτέραις ύπερηφανίαις, εΰρε&ήσονται δέ

έσ&ίοντες χαϊ πίνοντες έν τη έαυτών πανουργία" έπιλησ&ή-

20 σονται γάρ της άγιας έντολης χαϊ ά&ετήσουσιν αΰτην. διε

στραμμένη 'έσται ή γενεά έχείνη' αλλά μακάριος έστιν ό άνα

χωρών εις τά ταμεία αύτον, ότι οι κανοι ϊσονται όναπαυόμενοι

έν δόξη από της άπειλης τοϋ σώματος αυτών, οΰκ οϊδας ώ

Βαρθολομαίε ότι ό λόγος τον κυρίου ημών ζωή έστιν άλη-

25 &ινή καϊ γνώσις; είπεν γάρ διδάσκων ημάς, ότε ημεν νήπιοι

χαϊ μικροί, ότι Πάς ό έμβλέψας εις γυναίκα τοϋ πλησίον

αντον καϊ έπι&υμηαας αΰτην ηδη έμοίχευσεν αΰτην έν τη

1 οί Οογ 1, 7, 5 || 13 ΜαίΜι 5, 28

I αυτούς Μζ)

ΤΌ (ερ9, 12; 16) 3 ώς] ό αάά Τ \\ Α πληθ-. β( » πλη&. πημ ααηα ? ο/~3; 15;

Π || 4 έν τ. π. εοτηιρία: ^ 16 \\ πει»αναϊς Τϋ || 8 έπιλ.] τον 9εον αάά Τ \\

0 π/ν.] έν χριστώ αάά Ό || 10 άναπαύαεται Τ ΤϋΥ 13 αυτήν οτη Ο

II αντ. αΐί] νμών Β || 15 &ελήοωαι Ε || 16 έν - έρ. οοτηφία: </4 Ι|

ταΐς β τε ΏΕ || πειθανώδεοι ? αη πει&ανάδεσι ? Ρ πν9ανώδεσιν Ώ πννθ-α-

νώόεαιν Ε πη&ανεωδέοει Β || έρι&ήσονται Ρ έρεθ-ήοονται Ε αίρε&ήοονται Ώ \\

10-17 έν τ. ήδ. χ. έπιλ. οιη ΏΕ || 18 χαινοτέραις οοηίΰϊί Τίίεηβηάοι·/" || δε]

γάρ Ι)Ε || 19 έν - παν.] τη έν αυτώ πανουργία β της έάντών πανουργίας Ρ [

πληο&ήοονται ΒΕ || 20 γάρ] δε Ρ || 21 έοτίν βΡ: ε/~ 8 || 22 ταμιεϊα ΕΡ \\ αυτών

Ρ || ιχανοί ΌΡ οί ίχανοί ΤΪΜΐιβηάοτψ: ίοτ οί άγνοΙ??? οί χατάμονοι??? |

2ί-23 & δ αναπ ΏΕ ρ 32 αναπ.] μένω ρ0ίί Ιαεαηατη Ρ || 21 αλ. & ΏΕ

20 ίίς οτη. Ε \\ 2β-27 τ. πλ. - αυτήν οιη ΏΕ: ά(1?? ή 13
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όλισ&ήσαι εις &άνατον· μη όντως πάλιν 'έσται έν τω καιρώ

τούτω ώσπερ έπι της Ενας.

καρδία αντον έπλήρωσεν την μοιχείαν. Και δια τοϋτο 6

αδελφός ημών Πέτρος 'έφνγεν άπό παντός τόπον έν ώ νπηρ-

χεν γννή' 'έτι δέ και σκάνδαλον έίχεν δια την Ιδίαν &νγατέρα, 5

και ηνξατο προς κνριον, και έγένετο έν παραλύσει της πλευράς

αντής δια τό μη άπατη&ήναι αντην. όροίς αδελφέ ότι ή

όρασις των όφ&αλμών φέρει καταλαλιάν και αρχήν της αμαρ

τίας, κα&ώς γίγραπται ότι Βλέψασα Ενα ειδεν τό φντόν

ότι άρεστόν τοις οφ&αλμοϊς αντης και καλόν εις βρώβιν Και 10

καρδία αντον. Και ό κορνφαϊος δέ Πέτρος εφνγεν άπό πρό

σωπον γυναικός" την γάρ -Ο-νγατέρα αντον ενοπτον ονσαν και

ήδη γεγενήσ&αι έπι τη ενμορφία αύτός ηνξατο, και έγένετο

έν παραλύσει ή -9-νγάτηρ αντον. άρα ονν ή έπι&νμία ή έν

τοις όφ&αλμοϊς πορνεία έατίν; ναι. Ειδεν γάρ φησιν Ενα 15

τό φντόν ότι ώραιόν έστιν τοϊς όφ&αλμοϊς τον κατανοήσαι

και καλόν είς βρώσιν. Ίδον ονν ότι ή έπι&νμία των όφ&αλ-

μών οδηγός έστιν της μοιχείας, και αντή έστιν ή άπατήσασα

την καρδίαν Ενας' πάν δέ φντόν έάν τμηι9ή, μόνον μείνη

είς τήν γήν ή ρίζα, πάλιν φύεται, έκριζώσατε ούν την έπι- 20

&νμίαν | της καρδίας, ίνα φαιδροϊς όμμασιν 'ίδητε τον Χριστόν. 158 τ

Ταντα ειπών προς τον λαόν, στραφείς λέγει τω ϋαρ&ο-

λομαίω' Τήν έκκλησίαν ην μέλλεις οίκοδομεϊν όντως οικοδο

μήσον , 'έχονσάν τινα μεσότοιχον, μή ποτε σκοτισ&ώσιν αί

προσενχαι των νεοφώτιστων έν τη όράσει τών όφ&αλμών. 25

9 θί 16 8βιι 3, 6 || 18 £6ΐι 3, 13

ΟΜΡ0Ε8ν\ν^ρ.3,3) 1 μη]ονν αάάΰ^\ϊατω ωαπερ] καΐ αάά V

:! έπλ.] την ίπιθ-νμίαν ηγονν αάά Ι/|| 4 3θ· εφενγεν?? ο[ 11 || 5 Ο-νγα-

τέραν Υ: ο( 12 || ' άπατ.] #82, 31 || 7-82» όρίίς - κενός οιη Υ || 9 Ενα οτπ Τ

11 εφηαεν Ρ: ε[ 4 || ίκ Β ]| Μ &νγατέραν ΒΟ: ο[ 5; 53, 19 || ονσαν(ιδών

σκάνδαλον γενήαεαΒ-αι^Ί || 13 ηδη γεγ.] ηδη πειραο&εϊσαν, σκάνδαλον αντφ

γεγ. £ϊρ$ίια II 1 ρ 204 || ηδει Β είδη Ρ || ενμ.] καΐ αάά Β || αντ.] ό μακα

ριότατος πέτρος ΒΡ || 15 ναι οηι ΏΕ || 15-10 Ενα τό φ.] εαντό Ε ίαντώ Ω ||

16 'ότι οτπ Ε || ψ ΏΕ \\ " 'ότι οηι ΏΕ || 18 αντη ΒΒΕΡ{?) Τί^)ιαιάοτ{ [ ίατιν

οηι ΒΕΡ || 10 καρδ. οηι ΌΕ της αάά Ρ || εναν ΒΕ || μ. δε ή μένει ε. τ. γ,

Β καΐ μ. ή ρ. μείνη ίν τη γη Ε || μ. μ] μ. δε μ. Ρ μ. μ. δε Β μόνον, μείν^

δέ Τϊ$οΗβηάοτ{: ο( 34, 20; 28; 49, 4 || 50 πάλιν] δε αάά Ρ || " καρδ.] σαρκός

Ε | φ.] καθαροϊς Ρ \\ ΐδεται Ρ || 2- π. τ. λ.] τώ λαώ ΒΕ και αάά Β || εΐπεν

ΒΕ || 25 νεοφύτων Β

6
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143 (37) συ δέ Βαρ&ολομαϊε γενον καλός δοκιμαστής,

και δώσεις τάς παραγγελίας ταύτας τω Στάχυϊ καϊ καταστή-

ήπατή&η. ή ακοή τοίνυν των παρθένων 'έστω αγία· έν δέ τη

έξόδφ πορευέσ&ωσαν ανά δύο δνο, ότι πολλαί εισιν α'ι διαστρο-

η φαΐ τοΰ έχ&ρον. ή πορεία αυτών και ΰ τρόπος έχέτω τάξιν

καλήν, ίνα σωϋ·ώσιν ει δέ μή, 6 καρπός αυτών έστιν κενός.

143 αδελφέ μου Β. δός τάς παραγγελίας ταύτας —

και ή νπακοή των παρ&ένων 'έστω άγια, και μόναι ήσυχαζέ-

τωααν έν δέ ταις προόδοις βαδιζέτωσαν δύο δύο. έχέτω ουν

10 ή παρ&ενία αυτών τήν τάξιν σεμνήν, ϊνα ή ψυχή αύτών

δοξασ&ή έν τοις νψίστοις, μή ποτε ό κόπος αυτών 'έσται κενός,

όντως ουν κήρνξον άγιασμόν. Λέγει ό Βαρθολομαίος τω Φι-

λίππω· Δια τί τω καιρώ έκείνω έν ω ύπήρχεν με&' ημών ό σωτήρ

ου διεχώρισεν ημάς από τών παρ&ένων μέχρις ημέρας μιας;

15 Λέγει ό Φίλιππος" Ουκ οΐδας ώ Βαρ&ολομαϊε ότι ότε ό ήλιος

λάμπει όλος ό κόσμος πληρούται φωτός, δύναντος δέ αυτού

όπλοϋται τό σκότος, και τότε τα ϋ-ηρία έξέρχονται; ούτως έστιν

και ό ημέτερος τύπος· ότε ήν με&' ημών ό Ιησούς, πάντες ήμεν

έν τή δόξη αυτού, και ή χάρις αντον και ή δωρεά ήν κύκλω

20 ημών, και νοεροί ήμεν τη καρδία, και ουκ ήδύνατο ουδεμία

σκιά οϊκήσαι έν καρδία ημών 'ένεκεν αμαρτίας, και νυν δέ έν

ούρανοις έστιν παρά τω πατρί, και ου καταλείπει ημάς.

πολλοί δέ έλενσονται έν ένδύμασιν ιρευδέσιν, λέγοντες ότι

Λατρεύομεν έν τή διακονία τη αγία· Και ή λατρεία αυτών

2δ έστιν μετά τών ειδώλων, και καταλείψουσιν τάς παραδεδο-

μένας αντοϊς έντολάς.

143 σίι δέ ώ Β. γ. κ. δοκ. κ. δός τάς π. τ. τω Σ. κ. κατάστη-

6 βί 11 οϊ Οογ 1, 15, 58 || 23 οί Μ&ΐΛ 7, 15

2 δώαης Ρ δώς ϋ δός Τ¥\ καταατήσης Ρ κατάστησον IV: ο/1 27 ; 83,10

* πολλοί Τ\\ 6 «τ κόπος? €( 11 || έστω κοινός Ί : ο( 11 || 7 ταύτας]

παραγγεΐλας αντάς αάά Τ

8 καϊ ή] ή δε Ε || μόνους Ρ || 9 έν - βαδ. οτπ Ε || τοις Β || προ αιτη

Ιααιηα Ρ || βαδιζέτωσαν <ανά>? ί/4; 79,20 || 11 ποτε οιηΏΕ |] σκοπός

ΒΕ || ϊστω ΒΕΡ: 46 || 12 ό Β. τ. Φ.] αυτώ ό β. ΡΕ || 13 έν ώ οτπ Ρ \\ υπήρχες Ε \\

" μέχρι ΡΕ || 16 οτι οτη Ρ || 16 λαμβάνει Β \\ πληρ.] τοΰ αάά Β || δύνοντος Β ||

17 απολύεται ΒΕ || '8 ό αΐί] κύριος αάά ΡΕ || 19 χ. αύτοϋ] χ. ημών Β || 20 ουτε

μια Ρ Ι 31 έν ρηιιχ] ταϊς αάά Ε || καρδίαις ΡΕ || καϊ ομ Β || 82 έστιν οτπ ΒΕ \

23 έλ. οτπ ΡΕ ί| έν έ.] έπενδύμασιν Β έν δννάμεαιν ΒΕ || ψ.] ψεύδους- ΡΕ

έσονται αάά ΡΕ \\ 55 έστιν οπι ΡΕ \\ τών οηι Ρ \\ 26 αύτ.] άγιας ΡΕ ο»ι Ρ \\

27 τώ] καϊ τώ Β
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σεις αντόν έπίσκοπον. μη έμπιατενσης δέ τον τόπον της έπι-

άκοπης νεωτέρφ, ϊνα μη καταισχυν&ΐ} το ευαγγέλιον τον

Χριστον' πάς δέ 6 διδάσκων έχέτω τά 'έργα ίσα τοις λόγοις.

έγώ δέ υπάγω προς τον κνριον καϊ λάβε τό σώμά μου και

ένταφίασον αυτό έν χάρταις συριακαίς, και μη έπιβάλης μοι 5

ό&όνην λινϊ/ν, ότι τό σώμα τοϋ κυρίου έν σινδόνι ένειλή&η.

ένταφιάσας μου τό σώμα έν ταϊς χάρταις σφίγξον αυτό πα-

πνροις, και χώσον αυτό έν τη έκκλησία. και γίνεσ&ε ευχό

μενοι ύπέρ έμον έπι ημέρας τεσσαράκοντα ϊνα άφτ/ μοι ό

— κατάστησαν αντόν άρχηγόν κ<χϊ έπίσκοπον έν τη έκκλησία, 10

ΐνα και αυτός όμοιος γένηται καλώς διδάσκων, μη έμπιστεν-

σης οικονομίαν μη\δενϊ νεωτέρφ. μη καταστησης μηδένα τοιον- 150 Τ

τον έπϊ κα&έδρφ διδασκόντων , ΐνα μη βεβήλωση τό μαρ-

τνριον τον Χρίστου· ό γαρ διδάσκων οφείλει 'έχειν τά 'έργα

αυτόν ίσα τών λόγων, ϊνα ό λόγος ήρτνμένος η έν παντ'ι 15

καιρώ έν τη ιδία δόξη. έγώ δέ απολύομαι από τοϋ σώματος

μου κρεμάμενος κατά κεφαλής· άρον ουν τό σώμά μου και

ένταφίασον χάρταις συριατικοις και μη βάλης ό&όνην λινΐ/ν,

έπειδή έβαλαν εις τό σώμα τοϋ κυρίου ημών. και σφίγξον

αυτό έν χάρταις και παπνροις, και χώσον αντό έν τη αύλΐ] 20

της έκκλησ'ιας. και γίνεσ&ε ύπέρ έμοΰ ευχόμενοι έπι τεσσα-

σον έμπ. δέ τ. τόπ. τ. έπισκ. νεωτέρφ τοις λόγοις

— — αυτό έν χάρταις συριακαϊς — — ό&όνην λινην — —

κυρίου μου έν σ. ένειλίχ&η. ένταφιάσας δέ τό σώμά μου έν

ταϊς χάρταις σφίγξον αυτό παπ. κ. χ. αυτό έν τη έξέδρα της 2δ

έχκλησίας. καϊ εύχεαΟ-ε ύπέρ έμοϋ προς τον κοινόν διδάσκα-

1 ο£ Τίπι 1, 3, 6? || 3 ο£ Μ&ΙΛ 27, 59 || 15 οϊ Οοΐ 4, 6

2 νεώτερον Ρ (οτη Μ) || 3 <5ε] γαρ | 4 κύρ.] μου αάά \ν || κ. λ.]

λ. ονν Ον.- ϋ/~ Π || 5 ένταφίαααι Ρ || 5-7 αντό - αφ. ο/π Ο || 6 λινονν Ρ:

' ή 23 || ΐΐλί/βη Ρ (</24) καϊ αάά ΡΚ || 7 έντ.] δέ αάά ζ) IV ριοοαΜΙίΙει- :

ο(2ί || ταΐ'ς οιπ Κ: £·/" 25 || αυτό] καϊ αάά V || πκπνρίοις ΰ()Ν8 <ι( εχ εοττ Ρ:

ο[2() || 9 έπϊ οπι ϋΚ \\ άφείη {0)87 άφήόη Ψ || ό οτη 8ν&'

" 5θ· όμοίως? ομοιός <σοί>? || 12-16 μη - δόξ%] εΐρηκώς δε χαϊ άλλα

πλείονα τον βαρ&ολομαίον ι'ίπεν Τ \\ 13 βεβήλωσης Τ || 19 ήμ.] Ιηαον χρι

στού αάά ϋ || 21 της] αγίας αάά ΤΥ

22 δ'ε οιιι Ρ(ΒΕ) || επιοκ.] σον αάά Ρ || νε.] την πίστιν αάά Β τη

πίατει αάά Ρ || 22 τ. λ.] όντως γάρ εσται έλπις Ρ |[ 23 αντό οηι ΒΕ:

</25 || χάρτεαιν Β{Ε): ($25 || ό&ώνιον λινονν Ε: ο['6 || 21 ίνηλήχ&η Ρ

ένιλήχ&η Β ήλίχ&η ΒΕ: </ 6 || 25 τοις Ε οπι ΒΡ: ΰ/~7 || χάρτεαιν Ε: </ 23 \\

αντό κίνιιηιφιβ οτη Ε: ε( 23 || ίξόδω Ο είαόδω Ε

6*



84 ΑΟΤΑ ΡΗΠΛΡΡΙ 143. 144

χύριος την παράβασιν ην παρέβην αποδώσας τοϊς χαχοποιή-

σααίν μοι. ϊδε ώ Βαρ&ολομαϊε πως στάζει το αϊμά μου έπι

της γης' φντόν άνατελεί από τον αίματος μου, χαι γενήαεται

άμπελος χαϊ ποιήσει χαρπόν σταφυλής, χαι λαβόντες τον βό

α τρυν άπο&λίιματε αυτόν είς τό ποτήριον χαι μεταλαβόντες

εις την τρίτην ήμίραν αναπέμψατε εις ϋψος τό αμήν, Ίνα

γένηται τελεία προσφορά.

144 (38) Και εΙπών ταϋτα 6 Φίλιππος ηνξατο όντως"

Κύριε Ίησοϋ Χριστέ, 6 πατήρ των αΙώνων, βασιλεϋ τον

10 φωτός, ό σοφίσας ήμας έν τη σοφία σου χαι δονς ήμιν την

93 τ σην σννεσιν, έγαρίσω \ δέ ημΐν την βονλην της άγα&ότητός

σον, ό μηδέποτε χωρισ&εϊς ήμϊν, συ ει ό αϊρων την νόσον

ράχοντα ημέρας ϊνα άφη μοι ό ϋ·εός την παράβασιν ην

έποίησα ότι άνταπέδωχα τφ ποιήσαντί μοι χαχά, χαι όπως

15 μη γένηταί μοι έν τοις αιώσιν έπι τεσσαράχοντα έτη.

144 Ταντα δέ ειπών ό Φίλιππος ηνξατο λέγων Κνριέ

μου Ί. — — βασιλεϋ όλου του φ. σον 6 δεδωχώς ημΐν

την ν-ψηλην γνώσιν ό χαρισάμενος ήμϊν τ. β. νόσον από

λον 'ίνα άφη μοι την π. ην π. άποδούς χαχά τοις χαχοπ. μοι.

20 ϊδε ώ Β. πώς στάζει τό αΐμά μου χάτω έπι τ. γης' φυτόν

άνατελει από τ. αϊμ. μου, χαι γενήσεται — — σταφυλής,

λαβόντες ουν τον β. άποτρί-ψατε α. εις τό ποτήριον χαι —

— τρίτην μου ήμέραν άναπ. νμνον τφ &εφ ημών, όπως γέ

νηταί τελ. πρ. ένώπιον τοΰ &εοϋ ημών, χαϊ αφήσει μοι την

26 παράβασιν ην έποίησα.

144 Και — — προσηύξατο λέγων Κ. Ί. Χριστέ, ό

π. τ. αι. βασιλεϋ όλον τον φ. — — έν πάση σοφία — —

τήν νχριστόν σου γνώσιν, έχαρίαω — — χωρισ&εις ημΐν, σν

2 με ΟΚνίν.- ϋ(19 || πώς] οπον (Ο)ΜΟΕν: 488, 6 || στάξει ΜΚν\ν:

^20 || 3 την γην Μ{οτπΚ) \\ φ.] 'ό&εν φ. }Τφ. δε Ρ8: ΰ/~20 || άπο - μου οτηΚ V:

ϋ(21 || 4 χ. λ.] λ. δε Ο λ. ονν IV: ο[22 || 8 προσηνξατο 8ΤΤ: ο{ 26 \\ 9 ό

οτη V : ί/" 26 || β.]ό βασιλεύς 0: ο[ 27 |1 11 αην] γνώσιν (αοφίαν σον 8) χαϊ την

08: ο( 18; 28 || εχ. δε] χαϊ χαρισάμενος IV: ο( 18; 28 \\ ημ.] την σήν χάριν χαϊ

αάά¥\\ ^-ημώνΜΰ8νΐ¥:ΰ}ΐ8;28 || ίΖ $ηρ ίΰτ ό α αάάνώςτον ζώντος9εονΡ

14 καχόν V || ^'δΐ,15 λέγων - ειπών] προς χνριον χαϊ μετά την εν/ήν Υ

19 με Β: ο(2 || 50 ϊδε] ιδον δε Β ίδοΰ δη ΟΕ || πόσα Ώ εν&α Ε || στάξει

ΒΡ: ο(2 1| φντ.] δε αάά ΒΏΡ: </ 3 || " από - μου οτη Ε: ο( 3 \\ γενη&ήσε-

ται ΒΡ | 22 τό οτπ ΒΌ || 23 ημ. μον Β \\ μου οτη Ρ || 24 ημών οπι Β \

χαϊ - έποΐ. οτη Ε || 24 άφί Ρ: 4 19 \\ 26 λέγ.] όντως Β: ϋ/~8 || Χρ. 6

οτη ΒΡ: ο{'9 || 27 β.] ό βασιλεύς ΌΕ: ΰ/~9 \\ 28 τ. ύψίστην Β έχ τών ύψιστων

ΏΕ || έχ.] ό χαριοάμενος Ε: ο[ 18 || ημών Β: ο( 12
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τών καταφευγόντων είς σέ' συ ει ό δεδωκώς ήμϊν την σήν

παρρησίαν της σοφίας, ό δεδωχώς ήμϊν σημεία και τέρατα

και έπιστρέψας τονς πλανη&έντας, ό στέφανων τους νικώντας

τον άντίπαλον, 6 κάλος άγωνο&έτης· έλ&έ νυν Ιησον και δός

των χ. είς σέ· σν — — την π. τ. σοφίας της σης της μη δυνα- δ

μένης λαλη&ηναι· σύ ει ό δεδωχώς ήμϊν τον λόγον του έπι-

στρέχμαι έπϊ σέ τονς πλανωμένονς· συ εΐ 6 δεδωχώς ημϊν

σημεία και τέρατα διά τούς όλιγοπίστους· σύ ει ό παρέχων

τον στέφανον έπϊ των νικησάντων σν τυγχάνεις ημών άγω·

νο&έτης ό δωρησάμενος ημϊν τον στέφανον της χαράς' ό λα- 10

λών συν ημϊν 'ίνα δννη&είημεν αντιστήναι τοϊς βλάπτονσιν

ήμας· αύ έί 6 σπείρων και ϋ-ερίζων και πλη&ύνων και αυ

ξάνων και ζωοποιών πάντας τονς ιδίους δούλους σον ο'ι

'έλεγχοι και α'ι άπειλαϊ ΰπάρχονσιν ημϊν βοη&εια και δνναμις

διά τούς έπιΰτρέφοντας έπί σέ δι ημών τών δούλων σον 15

— — σέ' συ ει 6 δεδωκώς ημϊν τον λόγον έπιστρέιραι έπϊ

σέ τούς πλανωμένους' σύ ει 6 δεδωκώς ημϊν σημεία και τέ

ρατα διά τούς όλιγοπίστους' σύ ει 6 δεδωκώς ημϊν το μέγε&ος

έπϊ το έλέγξαι την σμικρότητα· σν εϊ ό παρέχων τον στέφανον

έπί της κεφαλής τών νικησάντων τον άντίπαλον σύ τυγχά- 20

νεις ήμών άγωνο&έτης, και δώρησαι ημϊν τον στέφανον της

χάριτος σου· ό ά&λών σνν ημϊν, 'ίνα δννη&ώμεν νικήσαι

έκεϊνον τον βλάπτοντα ημάς· σν ει ό κα&αρίζων και πλη-

&ννων και αύξάνων καϊ ζωοποιών πάντας τονς ιδίους δού

λους σον ο* 'έλεγχοι και α'ι άπειλαϊ ύπάρχουσιν ήμϊν βοη&εια 25

καϊ δνναμις διά τους Ιπιστρέφοντας έπϊ σέ νφ ήμών ννν

1-2 ό δ. - σοφ.] ωιΐβ 6 ατεφ. (3) IV οηι ΟΜ() || 1 σήν οηι }ϊ' || 2 πα-

ρονοίαν Ρ || της] σης αάά 8 || 3 πλαν.] σν ει αάά ν\¥: ο[ 4 || 4 άντί-

διχον Ρ0Κ8¥}ν αν εΐ αάά V: ο( 3 || άγ.] χάί βραβεντής αάά ΥΤΤ || ννν]

χαΐ ννν V ννν ονν 8 (<;/" 26) ονν Ο

Τϋ 5"6 σν - λαλ. οτπ Τ || 7 έπϊ] προς ϋ \\ 10 λτ ά&λων (ο/,22)??\\

15 δ. σον] σων δ. Τ

16 τον οηι ΒΕ || (έπϊ τό> έπιστρέψαι? ΰ/~ 6; 19 || 17-18 σν ει - όλιγοπ.

αηίβ αν ε'ί (16) Β οηι Β: οΓ6; 7 || 17 δεδ. ήμ.] παρέχων Ε: ο[ 19 || 19 αμικρ.]

αμισεβωμενηασε Ε || τον ομ ΒΕ || 51 8ΰτ δωρηαάμενος?? οΐ 10; 86, 20 ||

82 χ. σον] νίκης ΒΕ || ήμϊν] έμοί Β \\ 23 κα&αίρων ΒΕ: ο[ 44, 14 || 24 πάντας

οηι ΒΕ || ιδ. οηι ΒΕΡ || 25 αι οηι ΒΕΕ || 20 Μ] είς ΒΕ || νφ'] άφ' Ρ

έπϊ ΌΕ
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μοι τον στέφανον τής νίχης αίώνιον κατά πάσι,ς έναντίας

άρχής και έξονσίας, καΐ μή καλνχράτω με ό σκοτεινός αντών

άήρ, οποί ς διαπεράσω τά τον πυρός ύδατα και πασαν την

άβνσσον. κύριε μου Ίησον Χριστέ, μη σχη χώραν ό έχ&ρός

δ κατηγορήσαί μου επί τον βήματος σον, άλλ' 'ένδνσόν με τήν

ίνδοξόν σον στολην, τήν φωτεινήν σον σφραγίδα τήν πάντοτε

λάμπονσαν, ϊως αν παρέλ&ω πάντας τονς κοσμοκράτορας χαι

τον πονηρόν δράκοντα τον άντιχείμενον ήμϊν. νυν ονν κύριέ

μον Ίησον Χριστέ ποίησόν μοι όπαντήσαί σοι έν τω αέρι,

10 χαρισάμενός μοι τήν άνταπόδοσιν ήν άνταπέδωκα τοϊς έχ&ροϊς

έλ&έ κύριε και δός μοι νϊκος και στέφανον ένώπιον των αν

θρώπων, μή έπικαλνψάτω άήρ, μηδέ 6 καπνός αντών

καύση τήν μορφήν της ψνχής μον, 'όπως διαπεράσω τά ύδατα

της άβύσσον χαϊ μή βν&ισ&ώ έν αύτοϊς' κύριε μον Ί. Χρ.,

Ιό μή ενρη ό έχ&ρός τον δννασ&αι κατηγορήσαί μον ένώπιόν

σου του άλη&ινον χριτον' άλλ' Ζνδυσόν με τήν φωτεινήν

σου στολήν και δός μοι τήν 'ένδοξόν σου σφραγίδα, ϊως

δράκοντα, αλλά ποίησόν με όπαντήσαί σοι έν νεφέλαις τον

άέρος, χαρισάμενός μοι· και άφης τό παραπτωμά μον ότι άντα-

20 ονν έλ&έ χύριέ μον Ίησον χαι δός μοι τό νϊκος χαϊ τον στέ

φανον ένώπιον των άρχων και των έξονσιών. μή χαλυψάτω

αύτ. αηρ, μηδέ ό καπνός αντών καλνψάτω τήν μορφήν της

•ψυχής μον, άλλ' ϊνα διαπεράσω" τ. άβνσσον, και Ί'να μή

καταποντισ&ώ έν αντοϊς. κύριέ μον Ίησον, μή σχι) μου

2δ ένώπιον τον άλη&ινον χριτηρίον σον άλλ' ένδ.με τήν στολήν τήν

άγίαν σον, τήν 'ίνδοξον, τ. φωτ. σον σφ, και τον σχοτει-

νόν αύτών δράκοντα — — νυν ο. κ. μ. Ίησον ποίησόν με άπ.

I μοι] ήμΐν Ρ || νι'κ.] τον αάά Ρ (οΗ τεοίε || αι.] «τ ένώπιον ? ε/' 11;

21 || άεϊ κατά! [ε( 21) αη κατά εί εναντίας εχ κατέναντι εοτηψ(α? || ίναντ.

οηι IV || 2 αντών] ε/' 22 \ 4-8 κύρ. - ήμ. οηι Ο || 4 κύρ.] ναΐ κύρ. ¥ΐν \\

έχ&.] τον αάά V || 5 σον] τον φρικτού καί φοβερού IV: ο{25 || αλλά Ρ || μοι Ρ ||

8 οτολ.] καί αάά ΟΚνίΤ: ε} Π \ αον α/Ι οηι ΡΟΥ: εί 26 || 7 αν] οΰ Μ:

ε(Π, 2 || 8 ούν οηι Ρ || » μοι] άξιον τον αάά V: εστ με ? ε{ 18 \\ 10 άντα-

πέδωκας Β: ε{ 19 ; 87, 19

II ν. χαϊ] νίκης Τ || 15 έπιλαμψάτω Τ || ό οηι Τ || 17 ροίί οτολ. καί άε/ΐεΐί Τ

ϋ 19 άεϊ κ. άφ.? ε(10

21 αρχόντων ΒΡΕ{[): ε(2 || 22 καλύψει Ρ || 23 ψ·] σαρκός Έ || άβ.] δννα-

μιν της άβνσσον ΟΕ || -> Ί.] χρίστε αάά ΡΕ: ε(20; 27 \\ μον] τι αάά

ΡΕ |1 25 έν.] έπΐ ΡΕ || άλ.] φοβερού ΡΕ: </ 5 || 28 σον αΙΙ οηι Ε\\ 27 αντον

Ρ οηι ΕΡ || 27-87,22 ννν - άμ. οηι άείη αά Γ ίιαηείί Ε
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μου' χαι μεταμόρφωσον την μορφην τον σώματος μου έν

αγγελική δόξη' καϊ όνάπανσόν με εν τη μακαριότητί οον, και

λήψομαι το παρά σον Επάγγελμα ό έπηγγείλω τοις άγίοις σου

είς τονς αΙώνας. άμην.

145 (39) Καϊ ταντα ειπών ό Φίλιππος παρέδωχεν τό 5

πνενμα, πάντων των όχλων βλεπόντων εις αυτόν καϊ κλαιόν

των χαϊ λεγόντων Έπληρώ&η εν ειρήνη ό βίος τούτον του

πνεύματος. Καϊ 'έλεγον τό άμην.

146 (40) Ό οέ Βαρθολομαίος καϊ η Μαριάμνη χα&είλαν

τό σώμα αϋτον καϊ Εποίησαν κα& ά ένετείλατο αυτοϊς ό 10

πέδωκα τοις έχ&ροϊς μου χαχά' χαι μεταμόρφωσον τ.μ.τ.σ.μον

ΰΰμμορφον της εικόνος της δόξης σου' καϊ άνάπ. με έν τι]

δόξη της μακαριότητας σου, ύσαγαγών εις α έπηγγείλω τ. άγ.

σου πασιν εις τ. αιώνας.

145 Ταΰτα δέ ειπών απέδωχεν τό πνενμα απάντων τ. 15

6. βλ. είς αυτόν.

146 Ό <ϊέ Β. κ. η Μ. κατεβίβασαν αυτόν καϊ εποίησαν

αυτω κα&ώς ένετείλατο αύτοϊς και 'έ&α-ψαν α. εν έκ. τω τοπω.

άνταπέδωκα σ. μου αγγελική δόξη, συμμορφών τη

μορφή της άγιας δόξης σον και άνάπ. με έν τη μακαριότητί 20

σον — — τά παρά σοϋ έπηγγελμένα τοις άγ. — — αιώνας,

άμην.

145 Καϊ τ. ειπών όπέδωκεν — — κλαιόντων καϊ έν

ειρήνη τοϋ πνεύματος αυτού έξελ&όντος έπέλεγον τό άμην.

146 Ό δέ Β. — — Ιποίησαν κα&ώς είπεν αύτοϊς, καϊ 25

'έ&αψαν αυτόν — — εν&νς έκ τον ονρανον ηλ&εν λέγουσα

4 αμήν οτη Ρ || 8 πν.] αντον αάά Ν τώ κνρίω αάά 0\ν \ απάντων

Ονψ || χαϊ οηι (Ο)Ρ || κ. λ. - άμ. οηι Κ \\ κ. λ. - ην, οτη. IV \\

7 *. λεγ. οτη ΟΥ || έπλ.] δε αάά V \\ '"8 τ. τ. πν.] αντον ϋ()ν || ' τον

οηι 8 || 8 πνεύματος βχρ 8 || έ'λ.] εϊπον IV έκραξαν πάντες ()¥:

ΰ/~88, 4 || 0 κα&εΐλον ΜΥ\Υ || 10 αντον οηι 008 || κ. ά\] κα&ώς ϋ8ίΥ || ο οιη

ΡΟΚ άγιος αάά V

ΌΥ 18 είς α. οιη Υ || 18 αντω οηι Υ || τώ τ. έκ. Ό

ΒΟΡ '· άνταπέδωκας Β: ο(86,10 || ονμμορφών Κανττ]ν^? αη $€Γ

ανμμορφον? ο( 12 || 20 μορφην Β || 2°-21 μακ σου] οη μακ. ΒΡ || 21 ίπαγ-

γελμένα Ρ έπηγγειλμένα Β || αϊ.] των αιώνων αάά ΒΡ || 23 παρέδωκεν Ρ:

ή 15 || 24 α. ίξ. οιη ΒΡ || έπ.] έκραξαν άπαντες ΰ: </ 88, 18 || 28 αντό

Ό || εν&νς ήλ&εν άπ' ονρ. Β ήλ&εν ιν&νς άπ' ονρ. Ρ || εν&. οηι Ό |

λέγ. οηι Β
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Φίλιππος, και 'έ&αψαν αυτόν έν έκείνω τω τόπω. φωνή δε

εύ&έως εκ των ονρανών έγένετο· Φίλιππος ό απόστολος

έστεφάνωται τόν της αφ&αρσίας ατέφανον νπό τον άγωνο-

&έτου Ίησον Χρίστου. Και πάντες 'έκραξαν τό αμήν. |

5 147 (41) Μετά δε τάς τρεις ημέρας εβλάστησεν τό φντόν

τής αμπέλου όπου ϊσταξεν τό αίμα τον άγιου Φιλίππου, και

Εποίησαν πάντα τά εντεταλμένα αΰτοϊς παρ αυτοϋ, έπϊ ημέρας

τεσσαράκοντα προσφέροντες προσφοράς, άδιαλείπτως προσευ-

χόμενοι. και φκοδόμησαν τήν έκκλησίαν έν τω τόπω έκείνω,

10 καταστήσαντες τόν Στάχνν έπίσκοπον έν τή έκκλησίιε. και ή

Νικάνορα δέ και πάντες οι πιστοί συνήγοντο και ου διέλειπον

147 Και έποίησαν τα έντεταλμένα υπ αντον έπι τεσσα

ράκοντα ημέρας προσφέροντες προσφοράς και προσενχόμενοι

δωδεκάκις της ημέρας, φκοδόμησαν δέ τήν έκκλησίαν έν τ.

15 τ. έκείνω, και κατέστησαν τόν Στάχνν έπ' αυτής έπίσκοπον

άφήκαν δέ και τόν λεόπαρδον και τόν εριφον των αιγών έν

τή έκκλησίμ' και ή Νικάνορα έποιειτο αυτών πρόνοιαν ϊως

οτι Φ. — — άγωνο&έτου Χρίστου. Και πάλιν 'έκραξαν το

αμήν.

20 147 Μετά δέ τρεις — — όμπέλ,ου εις τον τόπον όπον

'έστ. τό α. τον άγιου Φ. — — αντοΐς νπό τον άγίον Φιλίπ

που· καϊ έποίησαν έπϊ τεσσαράκοντα ημέρας προσφέροντες

προσφοράν κα& έκάστην ήμέραν και ευχόμενοι ϊβδομον τής

ημέρας, και φκοδόμησαν — — έκείνφ, και κατέστησαν τόν

25 Σ. έπίσκοπον έπ' αυτής, τόν δέ λεόπαρδον και τόν ίίριφον

'έασαν έν τή έκκλησίοι' καϊ ή Νικάνορα έπιμελεϊσ&αι αυτών

1 Φ. οηι Κ || αυτό ΡΚΕ?) || 2 εν», οηι 0Μζ)Κ8\\ τον ουρανού ΟΕΙ¥:

487, 26 || έγ.] λέγονσα αάά 0(ΐν): ^87, 26 \\ 4 '/. οηι ΟΡΟ IV: ο{ 18 $βά

ηχάίϊηι Χρ. άείβη || 6 τάς οηι ΟΕΥ: 4 20; 89, 6 \\ 0 οπου - Φιλ. οτη Ρ |

ϊσταί,εν V \\ όγ. οηι (Ο) αποστόλου V άγ. αποστόλου 1)Κ || 7 π. α.] νπό

τον αγίου φιλήππον Ρ [ο( 21) οτη (ΰ) || αύτον] Ββφιϋην XII ΙΗΙβΓατηηι ερα-

ίϊηηι ιιαϋην,ηι V || 8 προσφοράν Ρ (ί/ 23) χαΐ αάά ΜΟΥΐν \\ ευχόμενοι

0Ε¥: 423 || 10 τόν] καϊ τόν V || έν τ% έ. οηι V || 11 δε οηι Ο \\ διέλιπον €Ε8

12 έντεταγμένα Υ || έπϊ] χαΐ εποίησαν V: ο( 22 || »-89,13 ωχ. -

πν. οηι Υ

18 οτι οηι β \\ είπων Ό: ο( 87, 24 || 20 ον Ό || 21 άγ. υ.ίτν,τηφιβ οιη

Β: ο(80, 24 || υπό - Φ. οτη Ό || άβΐ χ. έπ.? ί/7; 12 || 22-ϊ3 προαφέρ. - ήμ.

οηι Ώ || 25 έν αυτή ΰ || 26 εϊασαν Β || εις τήν έχχληαίαν Ρ || ή Ν. οηι

ΏΡ || έπιμελοΰντα Ό οηι Ρ ζέχελενσ&η> έπιμελεΐσ9αι ? ? \\ αύτ. οηι ΌΡ
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πάντες δοξάζοντες τον θεόν διά τά θαυμάσια τά γεγενημένα

έπ' αντούς. και πάσα ή πόλις έπίστευσεν εις το όνομα τον

Ίησοϋ' ένετείλατο δέ ό Βαρθολομαίος τφ Στάχυΐ βαπτίζειν

τους πιστεύοντας είς το όνομα τον πατρός και τον υίον και

τον άγίον πνεύματος, και ϊνα λέγωσιν αμήν. δ

148 (42) Μετά δέ τάς τεσσαράκοντα ημέρας φάνεις ό

σωτήρ έν μορφή τον Φιλίππου εϊπεν τφ Βαρθολομαίω και

τή Μαριάμνη· ^Αδελφοί μου ήγαπημένοι θέλετε άναπαήναι

έν τή αναπαύσει τον θεον; ήνοίχθη μοι ό παράδεισος και

ημέρας τής ζωής αντής. αντοϊ δέ ον διέλειπον δοξάζοντες 10

τον θεόν δια τά θαυμάσια τά γινόμενα έπ' αντοϊς· και γάρ

έκ τής κορυφής τον άποστόλον μύρον έπήγασεν. 6 δέ Βαρ

θολομαίος ένετείλατο τω Έτάχυϊ βαπτίζειν είς — — πνεύ

ματος.

148 Μετά δέ τάς τεσσ. ήμ. άναλαβών ό κύριος τήν μορ- 15

<ρήν τον αποστόλου Φ. έφάνη τω Β. κ. τή Μ. έν όράματι

και εΐπεν αντοϊς· Αδελφοί μου ευλογημένοι άνεπάην έν τή

αποθήκη του πατρός και έν ταίς φωτειναϊς αυτόν μοναΐς.

και τρέφειν αυτά· αντοι δέ ου διέλειπον δοξάζοντες τά

γεγενημένα έπ' αντούς. και ■ του 'ΐησον. ένετείλατο 20

βαπτίζειν τονς — — πνεύματος, και διδάακεσθαι λέγειν τό

αμήν.

148 Μετά δέ τάς τεσσ. ήμ. λαβών ό κύριος τήν μορφήν

του αγίου Φιλίππου έφάνη τω Β. και τή Μ. και εϊπεν αύτοϊς'

Αδελφοί μου ήγαπημένοι και ευλογημένοι χαίρετε, άνεπάην 25

-έι> τή αναπαύσει τον πατρός έν τή δόξη τον Ίησον,. άπέλθατε

I πάντες ομ ΟΚ ν\Ϋ\ τών σημείων των γινομένων (ο/" 11) νπ αυτών

0\\ γενόμενα Ρ: ο(11; 20 || 2 αύτοΐς Ρ81Τ: ΰ/Ίί; 20 || 3 '/.] κυρίου ημών

(ομ 0) ίησον χριστού ζ)Κ \ν || 8-5 ένετ. - άμ. οτη Ε || 5 κ. Ίνα - άμ. οιπ Ρ:

■414 || καΐ οτη ΟΜΟΥίΤ \\ "να οτη Ο IV \\ λέγονσιν 08 λέγοντας Ο IV τό

αάά 00 II 6 τάς υτη ΟΡΟ: β( 15; 23; 69, 9; 88, 5ί17\\ έφάνη Μ: ο( 16;

24 || 7 Φ.] αποστόλου φ. (V (ΰ/Ί6; 24) καΐ αάά Μ || 8 -9·. αν.} τό λοιπόν

■άναπαΰεα&αι Ρ || 9 έν] άβήηϋ Κ

II $ΰΤ γενόμενα?? ή 1; 20 || 15 τάς οηι V: ο( 6 || 16 Φ. ομ Ρ

19 καϊ\ τοΰ Ώ οτη Ρ \\ ετρεφον Ρ || διέλιπαν Β \\ 20 γενόμενα ΰ γι

νόμενα Ρ: ^1 ; 11 || εις ΰΡ || τ. Τ.] τ. κυρίου I. χριστού Ώ αυτοϋ Β || -1 βαπτ.]

■αντούς αάά Ρ || διδασκέσ&ωσαν Ρ || λέγ.] τον λόγον Β οηι Ό || 28 τάς

οηι ΒΡ: ή 6 || 24 άγ. οηι Β 88, 21) αποστόλου αάά Ρ: </7 \\ χ. τ. Μ.

οηι Ό || αυτώ Ώ || 25 άνεπ.] γάρ αάά Ό || 26 αν. - τ% ο?η I) || '/.] νιου ΒΡ ||

<χπέλ»ετε Ρ: ΰ/'90, 1
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εϊσήλ&ον έν τη δόξη τον Ίησοϋ. άπέλ&ατε εϊς τον τόπον

τον κεχληρωμένον υμϊν το γαρ φντόν το ώρισμένον χαϊ

φντευ&έν εν τγ πάλει ταύτη καρποφορεί καλώς. Άσπασάμενοι

ονν τούς αδελφούς χαϊ έπενξάμενοι έκάστω αντών έξήλ&ον

5 από της πόλεως Όφιορνμης της Ίεραπόλεως της Ασίας, χαι

ό Βαρ&ολομαϊος άπήλ&εν εις την Λνκαονίαν, η δϊ Μαριάμνη

έπορεν&η έν τω Ιορδάνη · ό δέ Στάχνς και ο'ι σνν αντω

έμειναν χατέχοντες την έχκλησίαν έν Χριστώ Ίησοϋ τω χυ-

ρίω ημών, ω ή δόξα χαι το κράτος είς τονς αιώνας των

10 αιώνων, αμήν.

άπέρχεσ&ε εις τ. τοπ. τ. κεχληρωμένον νμιν' τό γαρ φντόν

τό όιζω&έν έν τγ πάλει ταύττ/ καρποφορήσει χαλως. ΚαΙ

άσπασάμενοι τ. άδ. και ενξάμενοι έπάνω έκαστου έξήλ&ον έχ

της πόλεως και 'έχαστος αντών άπηλ&ον εις τό κλίμα τό

15 ίδιον, κα&ώς εΐπεν αντοΐς ό κύριος. 6 μέν Βαρ&ολομαιος

απήλ&εν είς Λνκαονίαν, ή δϊ Μαριάμμη εις τον Ίορδάνην

ποταμάν ό Στάχνς δέ συν αύτφ 'έμεινεν κατηχών την έκ·

κλησίαν έν Χο. τ. κ. ημών, ω ή δ. και τό κράτος νυν χαϊ

άεϊ χαϊ είς τ. αι. τ. αιώνων, αμήν.

20 ουν εις — — ΰμΐν χαι πληρώσατε τα προστεταγμένα ύμϊν

τό γαρ φυτόν τό πεφντενμένον έν τη π. τ. καρποφορήσει

καλώς. Άσπασάμενοι δέ τους άδ. χ. έπενξ. αύτοίίς έξηλ&ον

από της Όφιορύμον χαϊ 'έχαστος αυτών άπήλ&εν εις τό ίδιον

κλίμα, κα&ώς ειπεν ό κύριος, ό Β. εις την Λυκαονίαν, ή δέ

25 Μ. έν τω Ιορδάνη· 6 δε Έτάχυς — — ϊμειναν χατηχοϋντες

την έκχλησίαν χαϊ τό κράτος τών αιώνων, αμήν.

1 Ί.] »εον 08νΐν νιοϋ Ρ (οτηΟ) λοιπόν αάά V || απέλ

θετε ΜΎ («/" 89. 26) χαϊ νμεϊς αάά V οϋν ύμεΐς έκαστος αάά IV \\ 2 «τ έρι-

ζωμένον? ο( 12 || 3 καρποφορίαει V || 4 ονν] δε ϋ || 5 έκ ϋ || της αΐί οηι Μ8:

^59, 4 || ιεράς πόλεως £) || 6 ο] μεν αάά 8¥ΐν: 15 || την οηι ΟΥ || 7 έπορ.

οηι 8 || εις τον ίορδάνην Μ || Ί.] ποταμώ αίά IV ποταμόν αάά Μ: ο{ Π \

ατά/νος Ρ\\ 8 κατ. τ. έ.] έν τη έχχληοία 8 \ βογ κατηχονντες?? ο( 17; 2ο ||

9 κράτ ] ννν καΐ άεϊ χαϊ αάά 08Γΐν || 10 αμήν] τέλος τών περιόδων φι

λίππου τον αποστόλου αάά V

11 χεκληιχένον Υ\ 18 έπ. εκ. οηι Υ \\ 14-17 καΐ εκ. - έκκλ. οηι Υ || " λτ

άπ-λ»εν?? γ/~23 \\ 16 «τ Μαριάμνη || 17 «τ αντοϊς??? </7 || 18 εν Χρ. -

ημών οηι V || 18-19 καΐ τό κρ. · άεϊ καΐ οηι ϋ

20 νμ. οηι Ρ || 22 καλ.] έν καλοΐς \ αντ. οηι Ρ || 23 άπήλ&ον Ρ: ο{ 14 !|

24 κτίμα Ρ || "-*> κα». - Ίορδ. οηι Ό \\ 25 στάχνος Ρ | 28 τ. έκκλ..] έν τη

έκκλησία Ώ \\ κ. τό κρ. οηι Β || κράτος] ννν καϊ άεϊ καΐ αάά Ρ || τών αι. οηι Β



Υπομνήματα περϊ τον βίον χαι των θαυμάτων χαϊ τον μαρ-

τνρίον τον άγίον χαϊ πανενφημον αποΰτόλον Φιλίππον

ενός των όώόεχα άποατόλων.

Οι·Λο αηηΐιιτη: 1—5. 30—74. 79. 85—87. 89—93. 88. 10—14. 76—78.

17—29. 107—148 (6—9. 15. 16. 75. 80- 84. 94—106 ρταβία-τηίεαα ίκηί). 5

Φίλιππύν τις όνομάσας εν'&νς τον μέγαν εννοεί του αω-

τήρος απόατολον μετά δε την άναίρεσιν Στεφάνου τον

πρωτομάρτνρος και τήν των άνοοιονργών Ιουδαίων έπιβονλήν

εις τους πανσόφονς χαι -9·εηγύρονς μα&ητάς του Χρίστου, των

λοιπών πάντων επϊ το κήρυγμα στελλομένων , χαϊ αυτός δ 10

αοίδιμος και ενκλεέστατος Φίλιππος προς τον τον ευαγγελίου

δρόμον εαυτόν παρασκενασάμενος σννεξέδραμεν , μηδενός εν

μηδενι κατά τό κήρυγμα ελαττούμενος. επειδή δε την Ι4σιά-

τιδα γήν χαϊ ούτος παρά Ίακώβον του αδελφο&έου χαι Πέτρου

χεχλήρωτο, λαβών με&' εαυτόν αυνοδοιπόρον τον Βαρ&ολομαίον, Ιό

χαι γαρ είχεν τούτον αντόν συνεπόμενον τη τε πνευματική

αγάπη συνδούμενον και φιλοστοργίας ροπή σνγκρατούμενον —

σαρχιχή αδελφή αυτοΰ νπήρχεν ή Μαριάμνη, ήτις και σννηκο-

λού&ει χαι διηκόνει αίτοϊς — εξεισιν μετ' αυτών της πόλεως

Ιερουσαλήμ · 20

1—4 χαι ελ-9-ών εν χώρα της Γαλιλαίος ο&εν χαϊ ώρ-

μητο, χαι χαχώς πάσχοντας λόγφ μόνψ και χειρός ιεράς επαφή

&εραπεύσας, γυνή τις χήρα εξεχόμιζε μονογενή τέχνον

νεκρόν ήτις -8-εαααμένη τον Φίλιππον χαι παρά τών συνόντων

αχονσασα τήν τοΰ χηρύγματος αυτοΰ μεγαληγορίαν , ως ταΐς 25

παραδόξοις αυτοΰ -3-αυματοποιίαις χαϊ τψ τών σημείων φωτϊ

την της πλάνης αχλνν λόγφ αποδιώκει χαϊ τυφλοϊς μεν παρέχειν

δράν , χωλοϊς δε περιπατείν, χαϊ λεπρούς καθαρίζει, και δαι

μόνια φυγαδεύει, και νεκρούς δι3 ευχής μόνης και &είας Χριστοΰ

σφραγϊδος εγείρει, και άλλα μεγάλα τέρατα χαϊ σημεία ποιεί, 30

δραμοΰσα πίστει ίκέτις γίνεται αυτόν τοΰ άναστήααι τον υϊόν

αυτής Ικ νεκρών, ό δε απόστολος επϊ τους όδυρμονς της γυ

ναικός και τά δάκρυα σφόδρα πα-9-ών τήν ψυχήν εϊπεν

προς αντήν εναγγελιχώς· Πιστεύεις γΰναι οτι δύναται δ

Η ΡαΗ$ 1551 ε XIV

1 ιατ ^Υπόμνημα ? \\ 1 ροίΐ άπόστολον α ( 67 αά 70 ίταη$ϋ: ο( ρτα(( \

16 αντόν] ϊίΓ αντω? \\ 18 σαρχιχή <<ίβ>? || -1 «τ παρέχει
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δι* εμού κηρυττόμενος ·9·εδς τούτον σον τον νιδν εχ νεκρών

αναστήσαι; Τής δε ειρηκυίας Ναι κύριε, πιστεύω και πέπεισμαι

'ότι δύναται τούτο ποιήσαι και μείζονα τούτου εργάσαα-9-αι,

φησι προς τον τε&νεώτα δ Φίλιππος· Έν ονόματι Ιησού

δ Χρίστου του τον τετραήμερον Αάζαρον εκ νεκρών αναστήσαν-

τος, ανάστα νεανίσκε εκ τών νεκρών, ϊνα δια σοΰ και δ &εδς

δοξασϋ-ή και δ δήμος άπας ούτος πιστεύση εν τώ κυρίψ. Και

εν&έως πόντων δρώντων τη τον αποστόλου φωνή, ω τον

■9-ανματος, ανέστη δ νεκρός ως εξ ύπνου·

10 5 και ήκολού-9-ησεν τώ άγίω Φιλίππω δοξάζων άσι-

γήτως τον ζωοδότην -9-εόν. απόρας δε έκεϊ-9-εν από της Γα

λιλαίος συν τψ Βαρ-9-ολομαίψ

30—33 ήλ-9-εν εν δρίοις Παρ&ενίας κατά θάλασσαν

τών Κανδάκων και ενρών εκεΐσε πλοΐον μέλλειν άπαί-

16 ρειν εις "Αζωτον άνέβη εις αντδ εν&αρσώς. ώς δε άχρι

σταδίονς τριακόσιους έν τή 3-αλάσση τδ πλοΐον προέκοψεν

εΰπλουν, εΙσελ-9-ών άνεμος ισχυρός, και μέλλοντες οι ναυ-

τηλόγοι έκκινδννεΰειν σνν τώ Φιλίππψ,^ τών σκευών ήδη

την έκβολήν ποιουμένων και αλλήλους κατασπαζο-

20 μένων,

34 άναστάς απδ του εδάφονς ον ην ήσυχάζων δ Φί

λιππος Μη φοβεϊσ&ε ώ άνδρες είπεν αποβολή γαρ εξ

ημών ουδεμία εσται, αλλ' ούδε τον πλοίου. Και τοϋτο

φήσας και σφραγίσας τη -9-αλάσση τρίτον έβόησεν εις επή-

26 κοον πάντων Σοι λέγω ■9-άλασαα τη δεινώς άρτι κνμαινο-

μένη' κελεύει σοι δ Ιησούς δι' εμον τον δούλον αντού

δ επι τών σών νδάτων περιπατήσας καταατεϊλαι τδν

■3-νμδν της άτάκτου φρουράς. Και ενϋ-έως σνν τώ

λόγω Φιλίππον εν πολλή γαλήνη έγενετο αντής τα κύ-

30 ματα· ιδόντες δε οι νανται τδ γεγονός παράδοξον ϋ-αύμα

επεσον εις τονς πόδας αντον λέγοντες· Ενχαριατούμέν

σοι άν&ρωπε όστις εΙ· δια σού γαρ ήμιν ή^ ζωή κεχόρισται

σήμερον, είπε ουν τα πρδς ώφέλειαν ημών και σωτηρίαν

ψνχών σνντείνοντα, και τί ποιήσαι ημάς δει ϊνα γενώμε-9-α

36 δούλοι τον νπδ σον καταγγελλομένον -9-εού.

35 Ό δε απόστολος κατηχήσας αντονς πολλά από τών

■9-είων γραφών και νποδείξας αύτοίς τήν τής σωτηρίας δδόν,

36 λαβών αντονς έξήλ&εν επι τής ξηράς και έβά-

πτισεν αυτούς εις τδ όνομα τής αγίας και δμοουσίον τριά-

40 δος· και εμεγαλύνοντο εν τή πίατει τού Χριστού.

37 Ώς δε πολλή φήμη διέδραμεν περι τον απο

στόλου Φιλίππου εις πάσαν τήν 'Άζωτον επι τοις

» οί Ιο 11, 17; 39; 43 8

3 τούτον] τον\\\\\ Η τον %η ταΒ Λ: $ο· τοντωνΉ || 6 διά οϊπ Η αάά Η ||

ά. τ. Γ. άεΙ? || 13~14 έν - Κ.] ο( 16, 6; 32 || 13 ί<τ Παρ91ας? ο/~ ΤΑ

β 110 ! || ο 6—9 ρταείετιη%$$α, ο 10—14 ρυίί 88 αιιΐβ 76 ροήΐα $ηηί \\

11 ίΰτ μέλλον ? || 19 «τ ποιούμενοι βί χατασπαζόμενοι? || 24 &αλάοσηΙ/ΙΙ Η ||

έβόησΙΙΙΙΙ Η εν ϊη τα$ Ιι || 28 ίίΓ φοράς: ο( Π, 14
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δι' αύτοϋ γενομένοις σημείοις , πολλοί σννέτρεχον

προς αντον και ε&εραπεύοντο από των νόσων αυτών.

38—42 Με&' ων χαί τις γυνή θεόχλεια επονομαζομένη,

&υγ.τηρ γεγοννία Νιχοχλείδους, ενός τών μεγιστάνων, ος

χαι υπομνηματογράψος ετύγχανεν Αρχελάου τοϋ βασιλέως, δ

την τον προσώπου αντής Όψιν λεπρω&εΐσα και τον δεξιόν

όφ&αλμόν υπό της αμέτρον οδύνης εχχεχνμένον εχονσα,

αχούσασα παρά πολλών τάς τον άποστόλον Φιλίππου

■9-ανματονργίας χαι οίη&εΐσα Ιατρόν τινα επιστήμονα τούτον

είναι δννάμενον δια με-9-όδον ξένης χαι άποχρνφων φαρμά- 10

χων ■&εραπενσαι αυτήν νπερ τών περιοδευαάντων αντί]

Ιατρών Αενχ'ιον τε χαι Ήλείδονς, προσελ-9-οϋσα μετά τοϋ

πατρός αύτής εν ψ δ Φίλιππος ξενιζόμενος ην χαι διδάσχων

τον σωτήριον λόγον, εδέετο αντον θεραπείας τνχεΐν.

43 6 δε απόστολος εν πάσι χατοιχτιρήσας αυτήν εχέ- 15

λενσεν δι1 οίχείας χειρός την εαυτής τον πρόσωπον μορφήν

τρίτον χατασφραγίσασα επι τψ ονόματι Ιησού Χρίστου·

ουπερ γενομένου , χαι ώσει λεπίδες εχ τοϋ προσώπου αυτής

εχσπασ&εϊσαι, παραχρήμα ιά&η αντή τή ώρα.

44 Ίδών δε Νιχοχλής τό γεγονός τοϋτο παράδοξον &αϋμα 20

είς τψ εαντοϋ ■3-νγατέραν, επίστενσεν πανοιχϊ χαι χατη-

ξιώ-9-η τον άγίον βαπτίσματος, ή δε θεόχλεια τον τής

γυναιχείας φύσεως χόσμον εις άνδρεϊον σχήμα μεταμειψαμένη

σννήν εχτοτε τψ άποστόλψ Φιλίππψ χαι τή Μαριάμνη άχολου-

ϋ-οϋαα χαι δοξάζουσα Χριατόν τον -9-εόν. 25

45 Ό δε απόστολος μετά βράχν από τής πολίχνης

ΐΑζώτον άναχωρήσας χαι εις ετέρας πόλεις αντομολήσας ην

διερχόμενος χαι εύαγγελιζόμενος αύτάς εως τοϋ ελ&είν αύτον

εις Νιχάτηρα πάλιν.

46—50 Ό δε πολιτάρχης, ου τό Όνομα "ΐρων, άνήρ^ 30

πλούσιος χαι άγα&ώτατος ών, ιδών τον Φίλιππον μετα

Βαρ&ολομαίου χαι Μαριάμνης πράως βαδίζοντα εν μέσψ τής

πόλεως,

51—61 ύπεδέξατο αύτόν εις τον οίχον αύτοϋ. τψ δε

ήν γννή χαλονμένη Έρχέλλα χαι &υγάτερ 'Λρτεμίλλα προ- 35

σαγορευομένη ·

62. 63 ας χατηχήσας Φίλιππος δ -θαυμάσιος χαι νου-

&ετήσας αύτάς τοϋ τής παλιγγενεσίας χαρίσματος χατηξίωσεν

αλλά γε δη χαι τον Ιερέα χαι πάντας τονς συν αύτψ μετύ-

χονς έποίησεν τοϋ Χριστού· ώς χαι οιχιαχόν αύτοϋ δοϋλον 40

ξηράν έχοντα την ενώνυμον χείρα εύχή μόνη χαι τύπψ σταυρού

την ϊασιν εχαρίσατο. πολλοίς δε χαι άλλοις τοις πιστώς προ-

σελ-9-οϋσιν αύτψ την οϊχείαν ένέργειαν τών ίαμάτων ενεδείξατο.

ταϋτα χαι πλείω τούτων θαυματουργών δ απόστολος χαι πολ-

4 50Τ &υγάτηρ || 15 πάση Η || " $οτ κατασφραγίσαι? || 10 <^> αντξ1?

420, 7 || 24 $0Τ ην?? || 25 άβΐ Χριατόν ?? 420, 10 \\ 30 ηρον Η: «Τ

"ΐρεος?? || 35 ιοτ Νερκέλλα? \\ $οτ »υγάτηρ || ιατ 'Αρτεμήλα?? \\ 39 $ον

Ίρβον?? || 40~41 «τ οικιακψ α. δονλω ξ. ϊχοντιΊΊ
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λούς από τοϋ σκότους τής απιστίας εις το της ευσέβειας φως

άγαγών αυτός μεν ε'ίχετο πάλιν της του Χρίστου διδαχής, τό

εμπιατευθεν αντώ τάλαντον διπλασιάααι επιποθών

64—73 δ δε πονηρός^ και άρχέκακος δαίμων ορών αύξό-

δ νουααν την άλήθειαν ουχ ήσυχίαν ηγαγεν άλλα πάσαν μηχανουρ-

γίαν εκίνει και εποιείτο. εντεύθεν εις τάς καρδίας των

Ιουδαίων ελθών, και οία πυρ άναφλέξας αυτοις τό ζηλότυπον,

άρπαγήναι μεν υπ3 αυτών παρασκευάζει τον τοϋ Ιερέως πλοϋ-

τον, συχνήν εκ τοϋ αιφνίδιου χείρα κινήσας και γυμνώσας τοϋ-

10 τον ώς τον Ίώβ. πυρπολεί δε και την τούτου οίκίαν ως

δεξαμένην τον Φίλιππον και τους συν αυτά}· επάγει δε χαι

τοις τον Χρίστου μαθηταϊς φυλακήν και. δεσμά, χαι ταραχήν

χαι στάαιν ποιεί τοϋ θανατώααι αυτούς χαι της παρούσης

άπαλλάξαι ζωής. αλλ3 δ διδάσκαλος ουχ ήμέλει τών μαθητών

1δ χαι τών αποστόλων δ πέμψας ουχ επιλέλησται, αλλ3 έπεί συμ-

μόρφους εαυτούς εώρα τοίς οίχείοις παθήμασι, κοινωνούς και

τής δόξης εκείνης και τών θαυμάτων εποιείτο·

74 και πλήττεται μεν τών Ιουδαίων δ άρχων ουρανίψ

πληγή άστραπόχαυστος γεγονώς·

20 79 (?) ενοχλούνται δε υπό πνευμάτων άχαθάρτων και άλλοι

δέκα εκ τών ταραχοποιών εκείνων ανδρών και γίνεται εν τή

πάλει φόβος πολύς, και λαμβάνει τους Ιουδαίους και τούς Έλληνας

μεταμέλεια, και έξάγουσιν τον Φίλιππον και τον Βαρθολομαίον

εκ τής φρουράς και συγγνώμην αϊτοϋσιν οαα δεδράκασιν εις

2δ αυτούς· οι δε τοϋ άκάκου και πράου Χριστού γνήσιοι μαθηταί

την τών πρακτέων άφεσιν παράσχοντες αυτοίς και ευχαϊς

μάλλον τάς κακώσεις άνταμειψάμενοι, έπεί δ Βαρθολομαίος

τότε τή θεωρία ήαχόλει τον νοϋν, δ Φίλιππος κατανενυγμένος

προς ταύτα ιδών, επάρας αντοϋ την φωνήν τοιάδε εβόησεν

30 προς αυτούς· "Λνδρες οσοι δια μετανοίας τον θείον και αγίου

βαπτίσματος επιποθείτε τυχεϊν, άπόθεσθε την άσέβειαν και

τάς κοσμικάς επιθυμίας και γνώτε οτι ουχ εστίν θεός έτερος

ζών πλην τοϋ χυρίου Ίησον Χριστού, ος ποιητής ών και δη

μιουργός και σπλαγχνισθεις έφ' ημάς θέλει πάντας σωθήναι

3δ και εις επίγνωαιν αληθείας ελθείν διό πιστεύσατε εις αυτόν,

οτι αυτός εστίν δ υιός τοϋ θεοϋ τοϋ ζώντος, δ τοϋ πατρός

και τοϋ πνεύματος σύνθρονος· και αυτός εστίν δ εις τον κόσμον

ελθών επί σωτηρία και άνακλήσει τοϋ οικείου πλάσματος και

πάλιν μέλλων ερχεσθαι επι άναστάσει και χρίσει πάντων, άπο-

40 δούναι έκόστω κατά τα έργα αυτών χαι οι μεν πιστεύσαντες

χαι τό άγιον βάπτισμα τοϋ χυρίου ημών Ίησοϋ Χριστού σημειού

μενοι χαι κατ αυτό τον υπόλοπιον βίον βιώσαντες τών αιωνίων

μετάαχωσιν αύτψ αγαθών, οι δε άπιστήσαντες αιωνίως τοις

34 οϊ Τιπι 1, 2, 4 || 36 οί Μ&ίΙΙι 16, 16 || 39 οί Κοπι 2, 6

8 $ογ Ίρέου?? || 11 βοτ δεξαμένον?? || 14 ζωήΙΙΙ Η ς αά(1 Λ || 15 «τ ίπι-

λίληστο? || 16 $ατ αυτούς || 26 πραχταίων Η: $α· πραχθ-έντων?? || 28 $ογ χατα-

νεννγμένους || 33 ων <.ήμών> ? <νμών> ? || 34 εοτ υμάς ? || 40 αντον Η : $ετ αντοϋ ':
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παρ' αυτόν πονηροίς σνγχαταρι&μήσονται πνεύμασιν χαϊ της

διαιωνιζούσης χολάσεως τψ πνρϊ παραπεμφ&ήσονται. βλέπετε

ονν, ιδού, άχούετε, χαϊ ουδεμία νμίν απιστίας περιλείπεται

πρόφασις. Ταϋτα άχούσαντες οι όχλοι ανέχραξαν Μέγας εστίν

6 -9·εός των χριστιανών χαϊ μεγάλα τά έργα αύτον χαϊ πιστεΰ- 5

ομεν εις αυτόν; δεόμε-9-α ονν χαϊ ημείς λαός αυτού γενέσ&αι·

άλλα σννειδότες ώς πονηρά ημών τά εργα εστίν χάχείνου αλ-

λότρια δειλιώμεν και άποχνέομεν. Και ο απόστολος ε'φη· Έγώ

της σνγχωρήσεως υμών χαϊ αφέσεως των εν αγνοία έργων

εγγυητής χαϊ μεσίτης· εγώ τον ελέονς τον -9-εον και τών 10

ο'ιχτιρμών βραβεντής.

85 (? ?) Και ταύτα ειπών εϊχετο της οδού, δνσωπούμενος υπό

του όχλου τον αφιχέσ-9-αι εις την οΐχίαν εις ην εφρουρούντο οι

δέχα πνενματιζόμενοι. ώς δε μετά τον άχολου-9-ούντος 'όχλον

εχείσε παρην, ώς ΐ}σ9·οντο την τον άποστόλον παρονσίαν τά 1δ

ακάθαρτα πνεύματα, επϊ πλείστην ώραν τούς άνδρας διασπα-

ράξαντα, χαϊ πολλά τινα εμπα&ή χαϊ αισχρά δι1 αυτών προϊέ-

μενοι ρήματα τήν δυσαχ&ή αυτών στηλιτεύοντα γνώμην, εν

ε'ίδει χαπνον ψχοντο από πάντα εχεΐ-9-εν. τούτο τό παράδοξον

&ανμα ιδόντες οι όχλοι χαϊ λίαν χαταπλαγέντες επίστενσαν 20

άπαντες εις τον χύριον ημών Ίησονν Χριστόν

86— 87. 89—93 ονς χαϊ τή εω&εν δ απόστολος χατη-

χήσας χαϊ βαπτίσας εις τό όνομα τού πατρός χαϊ τού νιου

χαϊ τον αγίον πνεύματος, χαϊ εχχλησίαν οιχοδομήσας χαϊ τον

χριστοφιλή χαϊ -9-εόφρονα άνδρα Ιερέα έπίαχοπον αντοΐς χατα- 25

στήσας, χαϊ πρεσβυτέρους χαϊ διαχόνους εξ αυτών προχειρίσας,

χαϊ χανόνας χαϊ τύπους χαταλείψας αύτοίς, άμα Βαρ&ο-

λομαίψ χαϊ Μαριάμνη χαϊ θεοχλεία προς τάς της Μναίας χαϊ

Αιβνας μετέβη πόλεις, εναγγελιζόμενος τον λόγον τον -9-εον χαϊ

9-εραπεύων χατά τό γεγραμμένον πάσαν νόσον χαϊ πάσαν μα- 30

λαχίαν.

88(?.') *Εν ταύταις δε όντων αυτών χαϊ διασπειρόντων τό

χήρνγμα, ιδού τίνες τών ^Ιουδαίων άνδρες παράνομοι 9νμιϊ

ζέοντες χαϊ μανία πεδούμενοι ώς ηχονσαν της άλη&είας τον

λόγον χαταγγελλόμενον υπ1 αυτών, ώς άσπϊς βύουαα τά ώτα 3δ

αυτής χαϊ οντοι εν τή αυτών χαρδία τήν χαχίαν ώσ.ι χάλυμμα

επιζήσαντες χατέσχον τονς άποατόλονς, ποτε μεν μαστίζοντες,

ποτε δε ραβδίζοντες, άλλοτε πάλιν αυτούς άποχλείοντες χαϊ

λιμοχτονούντες, χαϊ τελενταΐον εν σιδηροΐς δεαμοίς παραχατέ-

χοντες χαϊ φνλάττοντες. 40

10—12 Σνμβούλιον δε οί πρώτοι τών Ιουδαίων κα#' εαν-

τοίς ποιησάμενοι διά τήν παρ* αντοΐς νομιζομένην ξένην δι-

30 ΜααΤα. 4, 23 || 35 οί ρ8»1ηι 57 (58), 5

1 ίίΓ πον. π. α. ? ? ο( 19 \ $ΰτ συγκαταριθ-μηϋ-ήαονται ? || 8 άποκναίωμεν

Η: ί<τ άποκνονμεν?? | 15 $ατ της τ. ά. παρονσΙας?? || 11 ίετ πρόίέμενα?? ||

19 $(Τ π. ά. £κ. ?? ά. £κ. π.?? ο( 1 \\ 22 οι πρώτοι τών ιουδαίων ίη ιη$ Λ ||

85 λτ Ίρεον?? || 29 Λυδίας: ο{ Ιίρήιΐ! 112 ρ 41 1| 36 ως τι ? ωαεΙ?

41 «τ εαυτούς ?
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δασχαλίαν ην οι απόστολοι ερητόρευον, εδοξαν έπιστολΐ

παραπέμιραι εις Ιερουσαλήμ προς 'Λνναν τον αρχιερέα

εαυτών, οπως ελ-9-ών αυτός νομομα-9-έστατος ων δννη&η διασχε-

δάσαι την διδασχαλίαν Φιλίππου χαΐ Βαρ&ολομαίου.

5 13 Ώς δε μετά των Φαρισαίων χαί Σαδουχαίων την έπι-

στολήν υ άρχιερενς νπανέγνω, άναατάς

14 χαί ένδυσάμενος το της αρχιερωσύνης αξίωμα,

με&' έτερων πολλών παρεγένετο εν&α δ Φίλιππος ην.

■χαί ιδών αυτόν λέγει αυστηρά τη φωνή· '2 Φίλιππε , μα-

10 ■θ-ητά του παρ' ήμΐν σταυρω-9-έντος, τ'ι ωδε παραγέγονας; η

πάντως πλανήσαι &έλων χαί φεναχίσαι τινάς τών άψελεατέρων

άν-9-ρώπων;

76 άλλα λέγε μοι, εί επίατασαί τι εχ τών γραφών περί

του Χριατοϋ, δια τί αυτόν υμεϊς -9-εόν καλείτε.

15 77 Προς όν δ Φίλιππος είπεν Συ πρώτος ων του ε-9-νους

τών Ιουδαίων χαί άρχιερευς χαί νομοδιδάσχαλος οφείλεις χαί

πρώτος ειπείν χαι εϊ τι χαλόν χαι ώφέλιμον είπης λυσιτε-

λοϋν προς τον εντός ημών άν&ρωπον, χαί άχουσόμε&ά σου χαί

την διδαχήν έπαινέσομεν ει δέ φαύλα χρι&ώσιν τά παρά σοϋ

2ο προτεινόμενα, δει κατ1 εμέ φ&έγξασ&αι σωτήρια ρήματα παρ

ρησία, ώς ον πλάνον είναι με αλλά μάλλον τους πλανωμένονς

προς απλανή δδόν επιστρέφοντα του Χρίστου. Και φησιν δ

άρχιερεύς' Λαμβάνεις Φίλιππε πρός^πληροφορίαν χαί πίστωσιν

σοϋ τε χαί τών συν σοι τάς προφητιχάς γραφάς τών ·9·ε-

25 σπεσίων ανδρών, η παραιτείσαι τούτων την ■9-εορημοσννην; Τοϋ

δέ αποστόλου είπόντος Πάνυ μέν ούν χαί αποδέχομαι χαί

ασπάζομαι αύτάς, άπήρξατο δ Ιουδαίος λέγειν Αγνοείς

Φίλιππε οτι γέγραπται· Τις εξηγήσεται τάς άρετάς

σου δ -9-εός; Και οτι Ουδείς ποτε δύναται γνώναι την

3ο δόξαν σον. Και οτι 'Η δόξα σου επλήρωσε την γήν Και

οτι Κύριος χρινεί λαόνς χαί αυτός χριτής εστι ζώντων χαί

νεχρών Και οτι Ό &εός πνρ χαταναλίσχον χαί φλογιεί

χύχλψ τονς εχ&ρούς αύτοΰ· Και οτι Εις ΰεός εποίησεν

τά πάντα; Πώς ούν λέγεις Φίλιππε οτι άφ-9-άρτως ή

35 Μαρία εγέννησεν τον 'Ιτ^σοΰν, χαί εστίν ■9-εός; χαί πώς

εατανρώ-9-η, χαί πώς αγωνίζη συ περί αυτού, εί &εός

εστι; σαφήνισόν μοι την τών γραφών ■9-εωρίαν άννποστόλως,

χαίροντος ήδη επί τη έρμηνεία ταύτη χαί παντός τον βουλεν-

τηρίον. Και δ απόστολος άπεχρίνατο· Ταύτα μέν ούτως έ'χειν

40 ώ 'ΐΑννα υπολαμβάνω, χαί ούτως γέγραπται εν τοις βίβλοις

τών προφητών, χαί ουχ αν άρνήααιμι πώποτε. αλλ' εχείνο

πώς λέγεις οτι Χριστός ■9-εοϋ δύναμις χαί ■9-εοϋ σοφία

εστίν, ος συμπαρήν τψ ■Ο-εψ χαί πατρί δημιουργοϋντι τότε

τον χόσμον χαί λέγοντι προς αυτόν Ποιήσωμεν άν&ρωπον

45 κατ3 είχόνα ήμετέραν χαί χα&' δμοίωσιν;

οϊ 30, 8 88 || 31 οΓ ρδο,ίπι 7, 9 || 41 οί 30, 19

1 έπιστολην? || 12 ο 15. 16 ρταβΙβττηί$$α, ο Π—29 ροίί 78 ροεϊία $ιιη( ||

20 ίίΓ και έμε? \\ 25 παραιτήσαι Η || 81 βογ λαόν?? λαονς?
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78 Λέγει γαρ δ Ησαΐας δ προφήτης περι τον Χρί

στου· Τάδε φησι κύριος δ θεός· Ίδου δ παις μον ον ηρε-

τισάμην, εις ον ηνδόκ,ησεν ή ψυχή μον θήσω το πνεϋμά

μον επ' αντψ· Και οσα τούτοις ακόλουθα, τί δε και περι

της θείας αυτού σαρκώσεως και γεννήσεως; ονχι τδ αύτδ και 5

μέγα της οικονομίας μνστήριον δ σννιών εκπλαγήαεται; ονχι δ

αυτός ζΐανίδ λέγει· Υιός μον εί σύ' εγώ σήμερον γεγέν-

νην.ά σε; 'Λν δε και το Αιεμερίσαντο τα ιμάτια μον εαντοις

ακούσης, και τδ Ήτοίμασα τδν νώτόν μον εις μάστ ιγας,

τάς δε σιαγόνας μου εις ραπίσματα, και τά εξής, μεγά- ίο

λως θανμάσαι έχεις την αντοϋ άρετήν. αν δε και τήν ταφήν

και την άνάατασιν και οσα τούτοις ενωτισθής, θεον αύτδν

μόνον δοξάσεις και προσκυνήσεις και μή βουλόμενος.

17 Ό δε παμβέβηλος άρχιερεύς και παμμίαρος άκού-

σας τους λόγονς τούτους παρά τον άποστόλον , θεομάχος ων 15

και κυριοκτόνος και βλάσφημος, πλησθεις θνμοϋ και οργής

εξανέστη του θρόνου ουπερ έκάθητο, του μαατίξαι αυτόν,

και εύθύς ή μεν δεξιά αυτοϋ χειρ εξη^άνθη, οι δε οφθαλ

μοί αυτοϋ έδέξαντο πήρωσιν, καΐ ην χειραγωγούμένος υπό

των συνόντων αύτψ. 20

18—21 Λλλά σκαμβοϋν ξύλον ουδέποτε όρθδν εσεσθαι,

ουδέ βαδίζειν ορθά τον κάρκινον παραακενάαασθαι· διό σκλη

ρός και βαρυκάρδιος εμεινεν μέχρι τέλους ζωής τψ αδη παρα

πεμφθείς, ούτως τοιγαροϋν δ υβριστής τε και βλάσφημος

επειδή τον ιουδαϊκού φρονήματος κάτοχος ήν και απαράδεκτος 25

ολως ετύγχανεν τής ευσέβειας Χριστού και τη απιστία συνε-

δέδετο και πείθειν αντδν ούχ οΐός τε ήν δ απόστολος,

22 προσευχή μεν και τύπψ σταυρού ανοίγει τούτου τούς

οφθαλμούς, θεραπεύει δε και τό τής χείρας ξηρόν, καταλιμπάνει

δε τούτον τη άσεβείψ, ώς αν μελήση περι αυτοϋ τψ θεώ. 30

23 'Λλλ' δ φυλάασων τον ασεβή εις ήμέραν κακήν σείει

μεν την πάλιν αθρόως και διχάζει τήν γήν, συγκατασπά δε κά

τδν "Λνναν μέχρι γονάτων και νπό γήν κατασπα τάς τών

ποδών αυτού άγκύλας υπό τοϋ χοός συμπιέαας. άμεταμέλητα

δε ούτως τοις συνούσιν καθομιλών και δυσφορών και τό οϊμοι 35

άναβοών και πάλιν τή βλασφημία τδ θείον φιλονεικών και τή

απιστία: συνδούμενος

24 συγκαταβαίνει μέχρι τοϋ ομφαλού και διακρατεϊται

πάλιν υπί τής γής. αλλ1 δ αυτός ήν αύθις οίος και ήν και

τδ βλααφημεϊν και απιστείν μή αποφυγών τό τοϋ διαβόλου 40

μέλος ήδετο κρόζειν Ούαι λέγων, τί μοι δέδρακεν Φίλιππος δ

άπατεών; ους είχον πόδας εις τό περιπατείν κάτω διέτεινεν

υπό γήν. άλλ' εί και τήν βίαν ταύτην τής βασάνου ούχ υπο

φέρω, πλήν ον μή μον πείση τδν λογισμόν, ούδε μή άπατήση

και έκγελάση ϊνα πιστεύσω τψ υπ αυτού κηρνττομένψ Χριστψ. 4δ

1 83 οί 30, 25 || 8 ρ8»1πι 21 (22), 19 || 9 οί 30, 29

' Λ·*τ αντόν? ||·. 13 τούτοις <άχόλονϋ-α>? ο( 4 \\ 11 $α· σχαμβόν?? || εοε-

σ&αι <δννατόν>? || '29 ιοτ χειρός ?? ^61,20 || 32 $οτ χαϊ

7



98
ΑΟΤΑ ΡΗΙΙΛΡΡΙ 25-29

25 (5« τον Χρίστου απόστολος Φίλιππος πολλά αυτόν

νου&ετήσας -/.αϊ διδάξας από των -9-είων γραφών, Ί'να μή γένη-

ται τοϋ διαβόλου σκεύος καί σκήνωμα, άλλ' ϊνα μετανοήση καί

πιστέ ύση καί βαπτια&ή,

δ 26 ώς δε είδεν αυτόν "όλως μή ενδιδόντα, μέχρι τοϋ

τραχήλου χαι της ύπήνης τοϋτον ή γή καταπέπωκε· ονπερ

γενομένου -&ανματος -3-ανματονργείταί τι έτερον σημεϊον παρά

τοϋ αποστόλου ενώπιον παντός τοϋ λαού.

27. 23 Νεανίσκος τις πρώτου τής πόλεως υπάρχων

10 νίός, μονογενής ήν αντψ και παμψίλτατος, εξ ενεργείας

τοϋ πονηροϋ ά&ρόως άποπνιγείς νεκρός εισεκομίσ&η προς

τον άπόστολον ονπερ ιδών και δακρνσας είπεν προς τον

αρχιερέα" Όράς ώ Άννα τοϋτον τον νεκρόν. εάν ούν άνα-

στήση αυτόν ο Χριστός δι' εμού, πιστεύεις λοιπόν; "Ο δε

1δ εψη' Οίδα οτι αναστήσεις αυτόν σχήματι και ουκ άλη&εία·

πολλά γαρ ενεργεί τά τής μαγγανείας σον εϊδη. πλην εγώ Ιου

δαίος αίροϋμαι απο-9-ανεϊν, και ουκ αν ποτε τω Ναζωραίω

πιστέύσω. Τότε άμέτρψ λύπη συσχε-9-εις ό απόστολος και

δάκρυα πολλά καταχέας επί τή απώλεια τον Άννα, &είψ κε-

20 λενσματι ή γή άνοιχ&εϊσα παντός τοϋ όχλου όρώντος τοϋτον

εις την άβνσσον ζώντα παρέπεμψεν τον αιωνίου πυρός καί

άφεγγοϋς σκότους εκεί κληρονόμον γενέσ&αι. πλην τό αρχιε-

ρατικόν ένδυμα ήγονν ή στολή τής ιερωαννης 3-εία πρόνοια

εξ αυτού εκδυ& εϊαα α3ρόως μετέωρος έφανη εις τον αέρα

2δ καί παρά πάντων ώράτο εως ου εδυ από των όφ&αλμών

αυτών, καί από τής ημέρας εκείνης ουδείς εγνω ποϋ

α7ΐερρίφη η τί γέγονεν. καί ό μεν ούτως κατήλϋ- εν ζών

εις τον αδην ό δε απόστολος Φίλιππος επευξάμενος τό

όνομα τοϋ Χριστού καί έπικαλεσάμενος αυτόν ανέστησε τον

30 παΐδα καί ζώντα παρέδωκεν τω πατρί αυτού.

29 Οι δε όχλοι -3-εασάμενοι ταύτα άνέκραξαν με

γάλη τη φωνή· Εις &εός ό υπό Φιλίππου ήμίν κηρυχθ-είς,

ος έλέγξας τήν άπιστίαν τοϋ αρχιερέως καί τον τον

άρχοντος υίόν εκ τών νεκρών άνέστησεν. Τότε πάς ό λαός

35 τής πόλεως εκείνης καί οί εξ Ιερουσαλήμ παραγεγονότες συν

τω όνοσιονργψ έκείνψ άρχιερεΐ ώς είδον τά μέγιστα εκείνα

εργα ξένα καί θαυμάσια τοϋ -9-εού, εδεή&ησαν τοϋ απο

στόλου μετααχείν τοϋ αγίου βαπτίσματος" καί έδωκεν αυτοϊς

τήν εν Χριστώ σφραγίδα, εμεινεν δε δ άξιάγαστος Φί-

40 λιππος εν αυτή τή πάλει χρόνον, καί κατεσκεύααεν εκκλη-

σίαν, καί καταστήσας επισκόπους καί πρεσβυτέρους

μετέβη εκεί&εν, καί ήλ&εν εν Ασία τή πόλει. επεί δε καί

τών εν&ένδε τοϋτον εδει πάντως επιφοιτήσαι εκδημίαν τε τήν

προς τον κύριον στείλαα&αι, τοιόνδε τι περί τό τέλος αυτού

4δ σννηνέχϋ-η

10 νιός, <8ς>? || 25 ιατ έωρατο? ί/' 94, 10 || 37 ιοτ καί ξένα?? || * εοτ

άποφοιτήσαι? || 45 οτηΐεϊ φιαε Βΐφινηίντ (ο 107—148): </ ρταβ(
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100, 1 || Ά. οτη Υ. V || κανανίτης ΡΤ. Ρ Ό. 8Υ

Γ = ΟΒΜΖ 1 πράοις ΒΜ άπεμπόληβις £ || άπ. Θ.] Φ. τον άπ.

Μ || θ.] οτε είαήλ&εν εις την ίνδίαν μετά άμβάνη τον ίμπόρον αάά Ζ ίν

τη Ινδία αάά ΟΒ οτε (καϊ αάά Ζ) το έν ονρανοϊς παλάτιον ώκοδόμησεν

αάά Γ τώ βαοιλεϊ των ινδών αάά ΘΒ || 2 ηοαν Γ* || ^ΙΟΟ,1 Σ. - Ίακ. οτπ Γ*

7*
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ναΐος, και Ιούδας Ιακώβου, και διείλαμεν τα κλίματα της

οικουμένης, όπως εις ίχαστος ημών έν τω \ κλίματι τω λαχόντι

αντω και είς το Η&νος έν ω 6 κύριος αντον άπέατειλεν πο-

ρευ&ρ. κατά κληρον ονν 'έλαχεν ή Ινδία Ιούδα Θωμά τω και

Διδύμω' ονκ έβούλετο δέ άπελ&εϊν, λέγων μη δύνασ&αι μητε

χωρεϊν δια την άσ&ένειαν της σαρκός, και ότι Άν&ρωπος ων

Έβραϊος πώς δνναμαι πορευ&ήναι έν τοις Ίνδοϊς κηρύξαι την

άλή&ειαν; Και ταντα αντον διαλογ ιζομένου και λέγοντος

ώφ&η αντφ 6 σωτήρ δια της νυκτός, και λέγει αύτφ· Μη

φόβου Θωμα, άπελ&ε είς την Ίνδίαν και κήρυξον έκεϊ τον

λόγον η γαρ χάρις μού έστιν μετά οον. "Ο δέ ουκ έπεί&ετο,

9 οί Αοί 18, 9

1 Ίαχ.] καϊ εϊπον προς αλλήλους δεΰτε "να βάλλομεν κλήρους και

αάά V: ε/ Γ \\ διείλομεν ΤΧ. V διειλόμε9α ΰ διείλαντο V: ή 99,2\\ 2 «Ις

ομ V: ε/ΗΖ || υμών Α αυτών ΰ. V (<;/" 99, 2 βί Γ) ρΓαβάϊο&Γβί αάά \: ε/Τ ||

2"3 λ. α. χλ. (ομ αΙΙ τώ) Τ: </Τ|| » χλήρω V: ε/ Ζ || 3 αποστέλλει Α. Ρ\\

πορευ&ηναι Β. Κ πορευ&είη Ρ ομ (: ε/ Γ || 4-5 Ιούδαν &ωμαν τον χ. δίδνμον

Β. Ρϋ. 8 τόν 9ωμαν τον δίδυμον V \\ 4 "Ιούδα ομ Ο: ε/ Γ εί 102, 3; 5;

αϊ; εί 116,2; Ιίρ$ίιι$ I ρ 227 ; 257 Βυ,τΜίί Ί ο/" ί/ιβοί είηαίβί I {1900)

ρ 287 || 5 6 δε ουκ έβ. Ρϋ. 8 χαϊ ονκ έβ. V : ε/ Γ \\ δε] γάρ Κ \\ λ. μή δ.

<»ιι Α || ;-β μ,) - χωρ. οτη Ρ || 6 μηδε Β. Ρ. 8 οτη {ϋ. V) || β"8 χαϊ οτι - άλ.] μι)

δε είδώς τήν χώραν η την γλώοοαν τοΰ %9-νους Ρ || 6-7 εβ. ων 8: ε/ Γ \\

« ων] είμι Β. ϋ. V (\) || ' πως] ον Α || πορευϋ-εϊς Β. Ό ομ 8 \: άβΠΊ 4Γ ||

4ν οτη Β. V. 8ν ( || χηρ. τ. I. Β. V άοοβΓθ Ιηάοβ [ || ΙνδΙοις 8Γ |

8 χ. τ.] χ. τοΰτο Υ τ. δε Ρ τ. οΰν V τ. Ο. 8: ε/ Γ || λογιζομένου Β ||

χ. λέγ. ομ \: ε{ Γ || 9 χϋριος 8 ((): ε/ Γ \\ διό] ίη υίβα ιη (: ε/ Γ || αυτώ

ομ V: ε/Τ || 10-" απ.-λόγ. ομ\: ε/Γ || 10 άπελ&εΐν Β. 8 || χηρύξαι

Β. 8 || 1(>-11 τ. λ. μου έκεΐ Β || ,0 έχει οηι Α. ΰ. V || 11 μου οτη Α \\ εστίν

(( ρ)] εσται Α. Οΰ. Χ. Κ. 8Υ: ε/Τ βί 119, 3: 146, 18; ε 49%; 50ε; 67 β ||

8] α5ς ϋ

1 διεΐλαν (Μ) Ζ" διείλοντο Η διαιροϋντες Ο || 2 οίχ.] χαϊ εβαλον {εβαλ-

λον Μ) κλήρους αάά Η(Μ)Ζ χαϊ βάλλοντες τοις κλήρους αυτών Ο: ε/ Γ

είς οπιΗΜΖ: ε/ V || ήμ.] αυτών Γ* κηρύξει αάά Γ*: ε/\ || 2-» τω-τό]

Ιε//ετε ηεφιϊυ,ΐ Μ \\ λ. α. χλ. (οτη αΐί τψ) ΟΗΖ: ε[ Τ || 2 χλήρω Ζ:

ε/ν || 3 έν ομ 0{Η)Ζ \\ ώ] ο α οϊ Ζ ομ (Η) \\ πορ. ομ Γ* \\ 4 ή

ομ Μ || 4-5 θ. - Δ.] τώ θ-, τώ δ. ΗΜ 9-ωμάν τον δίδυμον Ζ 9-ωμά τώ

άποστόλω Ο || 5 ονχ - δε] όστις ουκ έβ. ΗΜΖ ό δε ουκ ενενσεν 6: ε/ Δ ||

5-0 μήτε - σαρκός] βαατόσαι τόν τοιούτον χάματον Γ || β"7 1/9. ων Γ: ε/ 8 ||

7 δυνήαομαι Γ || πορ. ομ Γ \\ χηρ. τοις έν τή Ινδία Γ \\ 8 καΐ τ.] τ. δε

Ζ τ. ΟΗΜ: ε/ Δ || έν9υμουμένου Γ (ε/101, 3) αά ροίί έν&υ άβήείΐ Μ:

ε/' ε 169 ε,

Γ = ΘΗΖ 8 κ. λέγ. ομ Γ* || 9 κύριος Γ: ε/ 8 ( || δια] έν όράματι

Γ* || καΐ οηι Γ \\ λέγων Γ || αύτώ ομ Γ: ε/ V \\ 10-11 απ. - λόγον ομ

Γ || 11 μ. α. έστιν ΟΗ ομ (Ζ)
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101

λέγων "Οπου βούλει με άποστεϊλαι άπόστειλον άλλαχοϋ' είς

Ίνδονς γαρ ουκ απέρχομαι. 6 τλ

2 Καϊ ταντα αυτόν λέγοντος και έν&υμουμένον 'έτυχεν

'έμπορόν τινα είναι· έκεΐ από της Ινδίας έλ&όντα φ όνομα

Άββάνης, από τον βασιλέως Γοννδαφόρον άποσταλέντα καϊ 5

έντολην παρ αντον ειληφότα \ τέκτονα πριάμενον άγαγεϊν 3 β

αιτώ. 6 δέ κύριος Ιδών αυτόν έν τρ άγορόί περιπατοΰντα

τό μεσημβρινόν εϊπεν αντω' Βονλει τέκτονα πρίασ&αι; Ό

εϊπεν αΰτφ· Ναι. Καϊ ό κύριος 'έφη αΰτφ· "Εχω δονλον

τέκτονα καϊ βούλομαι αυτόν πωλησαι. Καϊ ταντα εΙπών νπέ- ίο

δειξεν αϊιτφ τον Θωμάν από μακρό&εν, καϊ συνεφώνησεν

1 λέγ.] χνριε αάά Τ. V (Ιοππηβ αάά ρ : ο( Γ\ βί 9 || βονλει] άο-

πιΐηβ ηοβίβΓ αάά ( || με - άλλ.] άποστεϊλαι με άλλ. άπόατ. Ο με άπόστειλον

(βχ άποστεϊλαι) άλλ. άπόατ. Β με άπ. άλλ. άπόατ. Τ με άπόατ. άλλ. Χ

άπόατ. με άλλ. Β. Ρ. ΡΌ άλλ. άπόατ. με 8 άπόατ. άλλ. Ε άπέστειλόν

με V πιϋίβ πιβ {: <;/" Γ \\ '2 /////* Α ον ϊη τα$ α || 3 έν». χ. λ. Β. ΡΌ.

αϊ V |] λέγ. χ. οίλ \ || χ. έν». οηι Ρ. 8: ^ Γ || 4 τινα ϊμπ. ΡΌ. Β. 8 || έχεϊ]

ϊη Γβροηβπι β,πβίΓΒίβπι [ || ω όν.] ονόματι (ί/ 102, 3) ΟΒ. 8¥ τοννομα Α:

ο(θ82ϊ; 99, 2 || 6 άμβάνης Ρ άμβανής Β €οη$(αη(βι· (ο/Τ) άββάνην ΟΒ. V

(</" 105, ,9) Η&ΐΛ&η ( Α1)1)£ΐη ϊη Δ1)1)»ηΪ8 ρ || άποαταλείς ά. τ. β γ. Β || 8,1)

(υπό) (: ΰ/Τ\\ γοννταφόρου Κ γηννόιαφόρον 8: ο{~ 102,3; 124,7 \\ άποσταλείς

Ρ. Ρ πεμφ»εΐς V: ε( Γ || 5-° χ. έντ. - είλ. οηι (: ο( Γ || χ. έντ. οτη

V || 6 έντολάς Β || είληφώς Ρ λαβών Β οηι V || ίντέχτονα Β Μιπιπι

δοΙΙβΓίβπι ( Ηοιηίηθπι ϊη ατίϊβοίο βίπιοΙιίΓΕθ βοίΐαπι ϊη Ιιοπιϊηβπι βχί,β

ίβοίοηϊοα βΓίκϋίυπι ρ (?) : β{ Γ || πριασάμενος Κ πριάαασ»αι 8 (ε/' Ο) οηι (

οοιηρ8,Γ8,η(1νιιη τη || 8 τό μεσ.] ρβΓ άϊβπι τη οηι V \: β/Τ \\ εϊπεν] ίη

βρβοίβ 1ιτιιη8,η3. β,ρρείΓβιΐδ &ίί ϊη: ε( Ζ. \\ πριάαασ»αι Ο. Τ. Ρ. Β. 8¥ ||

3 εΖπεν] άίοΐΐ ( || ναι] χνριε αάά Β: ο( 011 βΐ 1 \\ εφη] εϊπεν (Β). Χ. 8

οηι V άΐοίϊ ί || 9-10 Θ8ί ηιϊΐιί ββΓυνιβ ίαΐίδ ϊη: ί/ Γ || 10 τέχτ.] καλόν αάά

V: ο/1 Γ || πωλ.] ΙΜ αάά \: ί/" Γ \\ τ. ε. οιη [: ο( Γ \ 11 άπό οηι

Β. 87

1 λέγ.] χνριε αάά ΟΖ*: ο( Δ || με - άλλ.] άπόστειλον με Γ* \\ Λ χαϊ

οηι Γ || χ. έν». οηι Γ: ο( Ρ8 || * έχ. Ο Ζ οηι Η \\ οϋ ον. Η ού τό ον.

Ζ ον. Ο || 5 άμβάνης Ζ άμβανίς ΟΗ || άπό - άποστ.] πεμψ»εΙς νπό τ.

β. γ. (γονόαφύρον Η) (0)ΗΖ*: ο[ \ || Μ χ. έντ. - είλ. οηι Γ: ο( \ || 8 πριά-

ααα»αι Θ εμπειρον προς οίχοδομην αάά 6 τον εις οιχοδομψ αάά Η »έ-

λων ητα (I ητοι?) οίχοδόμον αάά Ζ || α. άγ. (Η) Ζ οηι Ο || 7 ιδ. δε α. ό

χ. (ΰ)ΗΖ || 8 τό μ. οηι Γ || 8-1 εΖπεν - ε. α.] ωφ»η αντώ χαϊ λέγει Ζ \\

8 ε. «.] έπηρώτηοεν αντον λέγων (β)Η \\ 8-9 8- αντω] χαϊ ό έμπορος άπε-

χρί»η ΟΗ || » ναι] χνριε αάά ΟΗ: </Λ || εφη] λέγει Ο Η: ο( \ || δονλον

οηι Γ || 10 τέχτ.] τεχνίτην αάά Γ || χ. β. α. οηι Γ σοι αάά Γ* \\ τ. είπ.

οηι Γ* || εδειξεν Γ \\ άπό μ. τ. »ωμ. Γ
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μετ αντον τριών λίτρων άσημου, και 'έγραχρεν ώνήν λίγων

Έγώ Ίησοΐις υιός Ιωσήφ τον τέκτονος ομολογώ πεπραχέναι

έμόν δονλον Ίονδαν ονόματι σοι τω Άββάντ) έμπόρω Γουνδα-

φόρον τον βασιλέως τών Ινδών. Της δέ ώνής τελεσ&είσης

7 τΐι 5 ό σωτήρ παραλαβών Ίονδαν τον και Θωμάν άπήγαγεν προς

Άββάνην τον 'έμπορον χαϊ ιδών αυτόν ό Άββάνης ειπεν

προς αντόν Οΰτός έστιν ό δεσπότης σον; Και άποκρι&εϊς ό

192 τ απόστολος ειπεν Και, κύριος μού έστιν. Ό δέ φησιν' Ήγό-

ρασά σε παρ αντον. Και ό απόστολος ήσνχαζεν.

10 3 Τή 5έ έξης δρ&ρου εύξάμενος και δεη&εϊς τον κυρίου

ειπεν ό απόστολος· Πορεύομαι 'όπου βούλει κύριε Ίησον· το

11 οί Ιλιο 22, 42

1 μ. α.] ύπερ της τιμής αύτοϋ αάά V ρΓείίιιιη θϊιιβ αάά \ || τρ. λ. ά.]

ιιϊ^ίηίΐ β,Γ^βηΙβϊδ \: ϋ( Ζ \ τρεις λίτρας Οΰ: ΰ/ΌΗ \\ αργυρίου Ο: ή 129,

5 βί Γ || εγ.] την αάά 8 καΙ την αάά V: ε/~ ΟΗ \\ ών.] αυτοϋ αάά 87':

ο( Γ || λέγ.] περιέχουσα ούτως V ϋ( Ζ || 2 Ίηο.] ο αάά €Ό. ΡΧ. V \:

ϋ( Ζ || υϊ. Ίω. οηι Β || τ. τέχτ. οπι Β. 8 βχ ιιϊοο ΒβίΜβΙΐθΐη ς[\ιϊ β»ί ίη

Ιιιά3β3 αάά \; ο/Τ \\ πεπρ.] τον αάά ΰ [| 3 Ί.] 9ωμάν Β. Ο τον χαϊ &ω-

μάν αάά {Τ). V: ή Γ || όν. οηι Β \\ οοΐ οηι \ || 3"4 ίμπ. - Ίνδ. οηι Τ: ή Γ \\

3 γουνταφόρου Β γουνδιαφόρον 8 οηι Β: ΰ/" 101, .5 || 4 τοϋ οηι Ρ. V || των

οηι Α. Β. 8\ || '/. οηι \ || 5 παρ. ο α. Τ. V: 4 011 || '/. - θ.] ί. τ. κ. τον Α

I. τ. Τ τ. ί. &. V ί. Β &. τόν δίδυμον Ο \\ ηγαγεν Α ϋί ( || β άββανή Β:

4 Ο οηι V || τόν οηι Α || ο οηι Β || άβάμνης Α || 7 προς οηι Β \\ άποκρ.

οηι \·. ο( Ζ || 8 άπόοτ.] ΙηάΆΒ ( 9-ωμάς αάά Β || ειπεν] αύτώ αάά Β προς

αυτόν αάά Τ ΓβϋίβΊ (β || δ δέ] δ δε έμπορος Β ΗΒ,β&Μΐ ιηβΓΟ&ΙοΓ (: ΰ/Τ \\

φ.] εφη Κ (4 Η) άίοϋ ί || 9 σε] τοίνυν αάά 8: 4 Ζ || κ. δ] δ δε Β. 87:

ο/Τ || άπ.] »ωμάς αάά Β || ήαύχααεν (Φ): 4Γ βί 111, 2; ε 96%; 91 ϊ;

100 β; 162 ηι || 10 τ{/ δε ε.] βΐ ( || δ.] τοϋ ο. Β οηι Ρ γενομένου αάά

8{ 7) (ί/1 ΟΒ) βππ-βχίί αάά \ || ,11 δ άπ. (&ωμάς αάά Β) ε. Β. Ο. V \\ πορ.

οηι ( || κ. ί. ο. β. Ρ || οπου] υί ί || κύρ.] μου αάά Τ ηοβίβτ αάά [ ||

οηι 8 (

1 τρ. λ. άο.] αργυρίου λίτρας τρεις ΟΒ (ο( ΟΌ) αργυρίου νομίσματα

είκοσι Ζ: ο{ ί II %Υ9·] τΨ α^ά ΟΒ αΰτώ αάά Ζ || ών.] αυτοϋ αάά ΟΗ [

λέγ.] γράψας όντως Ζ (ο/ V ί) οηι ΟΒ || 2 Ίησ.] δ αάά Ζ \\ τ. τέκτ. οηι βί

αάά από βη&λεεμι κώμης της Ιουδαίας 0(ΗΖ): ο{\ || '2-3 πεπ. - έμπ.] σοι

άμβάνη έμπ. πεπρ. Ιούδ. (τόν καΙ αάά Ζ) 9ωμάν (ΟΒ)Ζ αν&ρωπον εμόν

αάά ΟΗ || 3~4 Γ. - Ί. οηι Γ || » παρ. δ κύριος ΟΒ || δ α. οηι Ζ || - θ.]

γ. θ. Γ || προς] τόν αάά ΗΖ \\ 0 άμβανην Η άμβανη Ο || τ. ϊμπ. οηι Γ \\

άμβάνης Ζ έμπορος ΟΗ || 0-7 ί. πρ. α.] έπερώτα α. Ζ έπυν&άνετο (παρ'

αυτού αάά Η) λέγων ΟΗ \\ 7-8 άπ. δ ά. ε.] δ ά. άπεκρίνατο ΟΗ δ ά. λέγει

Ζ || 8 ο δέ φ.] καΙ δ έμπορος Γ εφη αάά Η λέγει αάά Ζ || 9 σε] νϋν αάά

ΟΗ τοίνυν αάά Ζ: </ 5 || κ. δ] δ δε Ο Ζ: 4 Δ || έσιώπα Γ || 10 τ» - δ.] ο. δε

Γ γενομένου αάά 0(Η): ο[ 8 V || τώ κνρίω ΟΗ οηι Ζ || 11 δ άπ. - Ί.] οηι Γ
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&έλημα τό σον γενέσ&ω. Άπήλ&εν δέ προς Άββάνην τον 148

'έμπορον μηδέν όλως | τι με&' έαντον κομισάμενος αλλ η το 4 β

τίμημα αυτού μόνον, δεδώκει γαρ αύτω ό κύριος λέγων "Ητω

μετά σου και ή τιμή σον μετά της χάριτος μου όπου αν απ- 8 τΐι

έρχη. Κατέλαβεν δέ 6 απόστολος τον ΙΑββάνην ϊαως τά σκεύη 5

αντον αναφερόντα εις τό πλοϊον ήρξατο ούν και αυτός σννα-

ναφέρειν αύτω. έμβάντων δέ αντών είς τό πλοϊον και κα&ε-

σ&έντων έξήταζεν ό Άββάνης τον άπόστολον λέγων Ποίαν

έργασίαν οϊδας; "Ο δέ 'έψη' Έν μέν ξύλοις άροτρα και ζυγούς

και τρυτάνας και πλοία και κώπας πλοίων και ιστούς και 10

τροχιακούς, έν δέ λί&οις στήλας τε και ναούς και πραιτώρια

1 τό σον] σον Β. 8 κύριε αάά Β: ε/ Γ \\ γινέσ&ω Β. Υ. Ο )| δε οηι

Α || 3 μηδε Τ Γβείβ? ε/ 110, 17; ε62ηι; 73ηι (Μα); αϊ; ε/ ίαηιεη Γ || κ. τι

μ. I. V τι εχων μ. ε. Β: ε/ Γ \ τι οηι Β. Ο. Χ. 8: ε/ Γ \\ άλλ' η] εΐ μη

(Β). Χ. Ρ: ο/ Ρ βί 147, 17; 111, 12; ε 44ε \\ ^ μ. τό τ. α. V: είΓ ]

3 έδεδώκει ΰ δέδωκεν Τ. ΌΥ. ΟΒ. 8: ς/Τ| αντό Α. Υ αντον V \\ 3"5 λέγ. -

άπ. οηι\ || 3 εϊτω ΟΌ. Ρ. Β εατω Ρ: ε/Τ βί 146, 18 || 1 έάν Ο. Τ. Β. V

ό' αν 8 || 5 ό άπ. οηι Ρ || άββανη 8 χηβΓΟ&ΙοΓβπι \: ε/ 8 || ίσως] ίσος Β

ΐαω Β εΐσω V είς 8ν 8 οηι Α. €Ό. ΤΧ. Ρ. V: άεΠ (αο εο αάροίίίιιηι φιί

ρτο οηιηήί ίΙΙϊί τα φορτία αντον εοηϊβείητα μβιιβ τά σκεύη αντον ίη$εΗ

ϊηχίβτϊί) || 5-6 τά ακ. α. οηι Α (πιθγοθβ βιιβ,β {) || β έν τω πλοίω Ρ. Β.

8: ε/ 7 || ούν] δε Β || ούτος Α || ' δε] ούν Υ: ε/ ΟΒ \\ είς τό πλ.

οηι Α. ΰ. V: ε/' 6 εί Γ || κα». (β] έν τώ πλοίω αάά Ώ: ε/ Γ || 8 εξή-

τααεν Β άΐοϊΐ Ιυάαβ \: ε/ 104, 7; 102, 9 || Ά.]- πίθΓΟ&ίοΓ αάά (: ο/ 5 εί Γ \\

λέγ.] οηι ΐ αύτω αάά Β. ΟΒ. ΡΤΧ. ΡΌΥ. ΟΒ (β/ 104, 7; 148, 15; ε 71ε)

ηοη ηυ,Ιία ίηίβτεϊάι$$β ιήά: ε/ \ βί 125, 1 || 9 οΐδας] Η^ηο βί ςιιίά ο&β-

πιβηίο αάά {: ε/Γ εί 125, 3 || άποκρι&είς δε ό άπόστολος θ-ωμάς εφη

προς αύτόν Β (ε/ Γ) Ινκίαβ άίοίί βί ί || 10 τριττάνας Β τριτόνας 8 τρν-

πάνας Ρ βίίπινιΐοβ ( (ε/' ΉοβΙάβΙίβ αρ Σίρεϊηηι III ρ 423 βί 8ε1ιτοείβτ ΖβίίεεΙι

ά ά ητοΓ(/βηΙ 0β$ XXV (1871) ρ 370) 1αηοβ8 δ: ε/ 125, 5 || καΐ πλ. οηι Α.

Β. Τ. V (: άβΙ? ε/Τ || 11 τροχιλίσκονς 1]. Β οηι\:ε/ 125, 5 βί 8εΙινοβίβΓ I $

(10) || "-104,1 στ. - βαθ.] ρίυ,τα ρ: ε/ Ο βί ρταε/ || 11 τε οηι Α. Ρ. Ρ. 87:

ε/ Γ βί 105, 6; 7; 125, 6

1 τό α.] σον κύριε Γ \\ άπ. δε] και άπ. Γ \\ άμβάνην Ζ οηι. (ΟΒ) ||

'2 'όλως οηι Γ || τι οηι Γ \\ λαβών μ. ε. ΟΗ || κομ.] εχων Ζ || άλλ' η] εί

μη Γ || 2-3 μ. τό τ. α. Γ || 3 δέδωκε 0(Η) εδωκεν Ζ \\ ειπών Γ || 3-4 ητο) -

μον] η χάρις μον εατω μ. σον Γ || 4-7 'όπον - αύτω οηι Γ \\ 7 δε] ούν

ΟΒ: εί Υ || έν τώ πλοίω Γ || κ. καθ-, οιη Γ || 8 έπερώτα Ζ ήρώτιαεν Ο

ελεγεν Η: ο/ 104, 7 \\ δ Ά.] ό έμπορος ΟΗ οηι Ζ \\ λέγ. οηι ΟΗ || 9 ο'ίδας]

έν ξύλοις χαϊ ποιαν (οποίαν Β) έν λΐΰοις αάά ΟΒ || ο δε] καΐ ό Β απο

κρίσεις αάά Ο 9ωμας αάά Β άπόστολος αάά Ζ || λέγει Ζ: ε{ \ || 10 κ.

τρ. οηι Ζ: ε/' 125, 5 || καϊ πλ.] αϊ Ο οηι Η || ϊατ.] πιδάλια Ζ οηι ΟΒ:

ε/125, 14 || 11 τροχιλέας ΒΖ οηι Ο || τε οηι Γ
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βασιλικά. Είπεν δέ αύτφ ό ΙΛββάνης 6 'έμπορος· Τοιούτου

γαρ και χρείαν 'έχομεν τεχνίτον. Ήρξαντο ουν καταπλέειν

'έαχον δΐ ϊπιτηδειον ανεμον, και προ&ύμως 'έπλεον ϊως οτε

β Τϊ κατηντησαν εις Άνδράπολιν, πάλιν βασιλιχήν.

5 4 Έξελ&άντες δε από τον πλοίου είσηεοαν ε'ις την πάλιν.

149 ν χαϊ Ιδού φωναι ανλητών και νδραύλεων και σάλπιγγες περιη-

193 τ χοϋσαι \ αυτούς" έξήταζεν δέ ό απόστολος λέγων Τις έστιν

αύτη η έορτή η ϊν τη πάλει ταύτη; "Ελεγον δέ αΰτω οι έκεΐ

1 αντφ οηι 8: β( Γ \\ 6 ρήυ,ε οηι Β. Ό. Χ. ΟΚ. 8Υ: άβί? || ο εμπ.

(β οτπ ϋ. Ρ. Ρ. 8: ί/ Γ || 1-2 βί β£0 ηη&βΓβ&ίΐηι ίβ,ΐβπι ροίίδβίιηηιη

ΕΐΓϋδοβπι ( || τοι. γ. χ.] χαγώ τοι. Τ (τββίβΐ ο( Γ βί 125, 7; 15) τοι. χαγώ

Ρ. V \\ » γ. χ. οηι 8 || τεχ. χρ. ϊχω Ρ \\ ϊχω Β. Τ (ε/Τ) είχον V: <$\ \

ηρξατο Α (β( Γ) άρξάμενοι Ρ || 3 'έαχ. - αν.] χαϊ αίοίου αντοΐς πνενσαντος

ανέμου Ρ: β( Ο || έ'. δε] χαϊ ε. Β. 8 || χαϊ - οτε οηι Ρ || οτε] ου Χ. V

οτπ 8: €( Τ || 4 άνδράπολιν 8 άνδράπολιν Υ. 0 ΑηάΓ&ηοροΙίιη ρ δ&ηά&πιΐι (

οηι νη: </ Γ || πόλ. οηι 8 || βασ. οηι ( περί τον ραπίααντος αίτόν αάά

ΡΌ: 4 124, 3 || 5 δε] ως δε απέβησαν Β || δε] ούν Ρ || ά. τ. πλ.] εις

την γήν χαϊ Β (β άβ ηαιιί τη ρ || είσήεισαν (κβΐ -ίη- ηέΐ -είη·) Λ. ί/Γ. 0

είαήλ&ον Ρ || 6 χ. Ιδ. οηι Β β,ικϋβββ,ηί ( τη βί βοββ ρ αντοΐς ήχονοντο αάά V \\

φωνηΏ φωνής Β ββ,ηί&ηίίιιπι αοοββ ρ 8θηο8 τη ηχονον αάά Β: ο( V (Ρ || αίλ. -

σάλπ.] ίη οι·£8,ηί8 ίη ΐίΐηίβ ϊη ο^ίη&πβ ρ τηιΐδίςοβ τη: </Τ || αν}..] αυρίγ-

γων Β: ί/ Γ || χ. ύδρανλων ϋ. Ρ οηι Ο. Τ || σάλπιγγαι Α. Ρ σαλπίγγων

0. V σάλπιγγας ϋ ανλονντων Β τηυΐίοβ β&ηίυδ ( || περιηχονσας 1] περιή-

χονν ΟΏ. ΡΧ. ΡΥ. ΟΚ. 8 οηι Β. V \ τη ρ: άβ(?? Γ \\ ■ αντοΐς ϋ. Ρ.

Χ. Ρ οηι Β. V \: β( Γ || 7-8 ^ς. - έχει] ό δ'ε 9-ωμάς ηρώτα την πρόφασιν

της χαταπόλιν τέρψεως οι δε έρωτηϋ-έντες άπεχρίναντο Β: ί/ Γ || 7 Εξέ

ταζε»» Ε. 8 (εί 130, 5) ηρώτα Τ είπε ϋ (ί/1 Η βί 103, 8) ηηυηι άβ ροριιΐο

αάά ίη || τι 8: ό( Ρ || 8 ή αΐΐ οηι €ΰ. Ρ. ΡϋΥ. 0Κ. 8Υ (άβΙ??) ούσα

αάά'Γ\ : ο( Η || οΐ εχεΓσε Ό. ΤΧ (ε/ 111, 2; 9; αϊ) οι της πόλεως Ρ οηι {:

ί/Γ βί 7 τη

1 ε. - ?.] χαϊ 6 ε. ε. προς αίτόν ΟΗ λέγει ό ε. Ζ || 1-2 τ. γ. χ.] χαγώ

τ. Γ || 2 εχω Ζ ποιούμαι (ΟΗ): ο( 125, 16 || ηρξατο ΗΖ: β/Α || κατ.]

μετά προθ-νμίας αάά Γ || 3 ε. - αν.] έπιτιδίον πνενσαντος άνέμον Ο : </ Ρ ||

δε] έσχηχότες ΗΖ || χ. πρ. ε. οηι Γ || οτε] ονν (I ού) Ζ (<?/" Δ) αϊ

Ο οτη Η || 4 χατήχ&ησαν ΟΗ ({?) || Ά. π. β.] π. χαλονμένην έναδρωχ

(έναδόχ Ο ίδρόν Ζ) της (περιχόρον αάά Θ) Ινδίας (περίχωρον αάά Η) Γ ||

$ΰτ Σεναδριόχ?? β/ 8ΐ)1ναϊη Σβ'νϊ Ιοιιηι ΑήαΙ IX (1897) ρ 31 ΒιιιΊάίί Ι

ο/ ϋιβοί εΐυάϊβς I (1900) ρ 288 || »-124,13 έξελ». - άμψότεροι οηι Ζ

Γ= ΟΗ 5 ε^. - εΐαή.] έμβάντων ονν αντών Γ \\ έν τη πάλει Γ || β χ.

ί.] ηχονσαν Γ \\ φ.] φωνών συριγγών μουσικών Γ \\ νδρ.] οργάνων Γ \\

6-7 χ. α. π. α. οηι Γ || 7 ε'£. - άπ.] 6 δε θ-ωμάς επνν9άνετο (ηρώτα Η) Γ \\

τις] τι άρα Γ || 8 αντη ή ε. ή] ή χαρά τών φωνών καΐ οργάνων & ή

χρανγή της φωνής ταύτης της ονσης Η || ελ. - έχ.] λέγουαιν αντώ Γ



ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 4
105

ότι Και σέ οι &εοι ήγαγον ϊνα ίνωχη&ρς έν ττ} πάλει ταύτη.

6 γαρ βασιλεύς -θ-υγατέρα μονογενή 'έχει, και νϋν αυτήν έκ-

δίδωσιν όνδρι προς γάμον' των ουν γόμων ή χαρά χαΐ ή 10 τΐ1

πανήγυρίς έστιν αύτη σήμερον ην είδες έορτήν. 6 δέ βασιλεύς

κήρυκας άπεστειλεν κηρύξαι πανταχού πάντας παρατυχεΐν έΐς 5

τους γάμους, πλουσίους τε και πένητας, δούλους τε και έλευ-

&έρους, ξένους τε και πολίτας' εϊ τις δέ παραιτήσηται και

μή παρατύχρ είς τους γάμους, ύπεύ&υνος 'έσται τφ βασιλεϊ.

Άββάνης δέ άκουσας εϊπεν τω άποστόλψ' Άπέλ&ωμεν ουν

και ημείς, ϊνα μή προσκρούσωμεν τω βασιλεϊ, και μάλιστα 10

ξένοι οντες. "Ο δέ ειπεν Άπέλ&ωμεν. Καταλύσαντες δέ έν

τφ ξενοδοχείω και ολίγον άναπαέντες άπήλ&ον είς τους γάμους.

5 οί Μ»«1ι 22, 3—14

1 έν τ. π. τ. "να εν. V καΐ αν αάά Ρ. 8 με& ημών αάά Β || σνν-

ενωχη&ής Ρ. 8 ενφραν9ης Β || έν τ. π. τ. οτη Β || 3 εχ. μον. Β. Χ || ιιηΐ-

οαπι ιη { || νϋν οηι Β Ίχοάίβ τη: ε( Η || αντή Ρ. Β. V \\ 3 πρ. γ. ά. Υ \\ άνδρΙ

οιη Ρ. ρ. 8: άεΙ?? ε/ Γ || πρ. γ. οιη Β: ε/ Γ || 4 παν.] προσκννησις ΡΌ |

ην ΐδες αήμ. V || ην ε. ε. οηι 8(¥) [: άεΙ? ε( Γ || οράς Ρ || 4-8 ο δε -

βαα. $εήρΙοη ίτίου,υ,ηΐ τη ρ |] 5 κήρ. απ. οτπ Ρ || κηρύττει Ρ \\ πανταχον

οιη Β ( ηι ρ : ε/~ Γ\\ πασιν Β. (ΟΏ) τον αάά ΌΏ: ε/ Γ || παραγενέα&αι 8 (</ &)

άπαντήοαι Β || 6 τε ρηιι$ οηι Α. Β. 8 V: ε( £ ει 7; 103, 11 || τε αΐί οηι Α. ΰ.

ΡΤ. 87: ε/ Ο || 7 τε οηι Β. Ώ. V: ο(6 || εϊτ. δε] 8ς αν V καΐ 8ς αν 8: ε/Τ ||

παραιτήσεται Β οηι 8 {: ε/~ Γ || καΐ οηι 8 [: ε/ Γ || 8 παραγένηται 8: ε/ 5

ίί Γ || 8 Ά. - απ.] ό δε έμπορος προς τον &ωμάν φησί Β: ε{ Γ || άμβά-

νης V (ε/ 101, ύ) πιβΓοειίοΓ Ηα1)1)8,η { || άκ. οηι 8 ( Η&βο ονιπι αιιάίβββί. τη :

ε/ΟΗ || λέγει Β. 8 άϊοΐί (: ε(Γ \\ ούν οηι Β. Ο. 8 (τη: άΛΊ ε/Τ || 10 κιν-

δννενοωμεν Β πιαίβ άίοβ,ΙιΐΓ ηοβίβ ( || τω β. οηι Β { || 11 ξ. ό.] οτι ξ.

έσμεν Β ((?) || 8 - απ. οηι Β (: ο/ Γ \\ 1,-12 κ. δε - γάμ.] ώς <ϊε καταγβέν-

τες είς πανδοχίον μικρόν άνεπανααντο άπίηααν έπΐ την εατίασιν Β (ί) |

11 κ. δε] καϊ κ. Α \\ δε οηι Β || 12 πανδοχίω {Κ)8 \\ μικρόν V: ε{Τ |,

άναπαν&έντες Ώ άναπανσαντες Α (ο( Ο) άναπανοάμενοι Τ. V: ε/ Η ε(

151, 12

1 οτι - ταντ% οηι Γ \\ 3 γάρ οηι Γ || μον. οηι Η[β) || νυν] σήμερον Η

οηι (Ο) || έκδέδωκεν & || 3 πρ. γ. οηι Η || γάμ. ονν Ε αϊ Ο || 4 αντη - εορτ.

οπι Γ || 5 πανταχον κηρνασειν (Ο) Η || π. παρ.] τον έλθ-εΐν π. Γ || 0 τε

και ρήια οηι 6 || τε αΐί οηι & || 7 ξ. - πολ. οηι Γ || εί'] ος Γ || παραιτ. κ.]

άκοναας Γ || 8 παραγίνηται Ο παραγίνεται Η || εις τ. γ. οηι Ο || νπό-

δικος Ο: ε/ 107, 1 | ίστιν Η γενήαεται Ο: ε/ 107, 1 || 9 Άβ. - άποστ.] λέγει

σίν 6 έμπορος τώ &ωμά (βασιλεϊ Ο) Γ: ε/ Β \\ ονν οηι Γ \\ 10 ήμ.] είς

τονς γάμονς αάά Γ || 11 δ <?έ ε. απ. οηι Γ: ε/ Β || ίε] ονν Γ || 12 μικρόν

Γ: ε/' V || άναπανοαντες Θ άναπανοάμενοι Η (ε/ Δ) πορεν&ώμεν είτα αάά

Ο δι ήμερων τριών αάά Γ || ήλ&ιομεν Η έλ&όντες Ο
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και ίδών ό απόστολος άνακεκλιμένους πάντας άνεχλί&η και

6 β αυτός έν τω μέσω· απέβλεπον δέ εις αυτόν πάντες ώς | εις

ξένον και έ| αλλοδαπής Ιλ&όντα γής' ΙΑββάνης δε ό 'έμπορος

π Τ6 ώς ατε δεσπότης είς άλλον τόπον άνεκλί&η.

5 5 Αειπνησάντων δέ αυτών και πιόντων 6 απόστολος

οϋδενός έγεύαατο' οί ουν περί αυτόν δντες 'έλεγον αντφ· Τί

194 τ ηλ&ες έν&άδε μήτε Ισ&ίων μήτε πίνων; Λ0 δέ άπεκρΐνατο

αύτοϊς λέγων Δια μειζόν τι της βρώσεως ή και τον πότου

ήλ&ον έν&άδε, και ίνα τό &έλημα τον βασιλέως τελέσω, οί

10 γαρ κήρυκες τα τον βασιλέως κηρΰσσουσιν , και ός άν μή

1-2 χ. Ιδ. · μέσω] καϊ ό 9ωμάς έν ετέρω κατεκλί&η τόπω Β βί γθ-

οιΛιιϋ Ιιιάω ίη πιβάίο (: </Γ ίί 4 || 1 χ. Ιδ.- πάντ.] άνακλη&ηναι 8

((?): ε{ Γ || 1-2 άν. χ. -μ.] δ δε άπόατολος μέσον πάντων άν. 8: ε/ Γ |

2 είς τό μέσον ϋϋ πάντων αάά Υ αντών αάά Β: ε/" Γ || π. δε ε. α. άπ.

Β || είς αίί] ατε 8 (γ/ 4) οτπ Α. Β. Β V: γ/Τ|| 3 ξ.] όντα αάά 8 \\ έξ] ώς εξ

Χ {ο/Ή) άπό V άπ 8 (ί/Τ) οτα Α. Β \ γης έλ». Κ χώρας έλ». (έληλν-

ϋ-ότα 8) ΟΌ. 8: ε/~ Γ || άφιγμένον Β || γης οτη Β. V || ο εμπ. οηι 8¥ :

ε/Τ || 4 ώς - δ. οηι 8: ε/ Γ || ώς ατε] ό τον 9ωμά Β αντον ώς ων Κ

θήΐ8 (: $ετ ό αντον??? \\ δεσπ.] αντον αάά V: ε(\ || έν ετέρω κατεκλή&η

τόπω Β: ε/ 1 || 5 αντών] πάντων (Β). 8 οηι V: ο( Γ || άπ.] 9ωμάς Β: ε{ Γ '

0 ονδ.] οιηηϊηο αάά {: <ολως>?? γ/ Γ || έγενετο Β ((?) || όντες] οντος Α

οηι Τ || λέγοναιν Ρ || τί] αν τί Τ. 8: ε/Τ || 7 ένταν&α {Β) (ν/Ό) ώδε Τ "

7-8 6 - λ.] φηαΐ προς αντονς ό 9-ωμάς Β || 7 8 δε] ό δε άπόατολος 8 Ιαάαβ

(: ε( Γ || 8-9 δια - έν9.] οτι μοι αφιξις ένταν&α γεγένηται δι ετερόν τι

πολλώ μείζον της των σητείων τροφής Β || 8 διά] έγώ ον δια 8 ον δια

τό Τ: ε/Τ |1 μ. τι οηι 8 \\ η οηι ΤΧ. Ρ. ϋ. 87: ε/Τ || χαϊ οηχ Ο || τον]

της Β. V οηι 8 || πόσεως Β. 8¥: ε{ ϋ \ 9 χαί] άλλ' Τ. Β. 8 της τον

βασιλέως άναπαναεως αάά Β φΐίβίίδ Γβ^Ϊ8 ο&ιΐ8α αάά ( || "να - τελ.] όπως

πειθ-αρχησαι τοντο δόξω Β \\ πληρώσω Β: ο/ Γ || 10 γαρ οηι Ρ || χηρνασ.

τά τ. β. Α. V \\ 1(>-107,1 τά - χρ.] βοώαιν έγκλημα φέρεσθ-αι κατά των άπει-

&ονντων Β || 10 τά τ. β. οηι 8 ί: γ/Τ || τά] κατά Β: άβΙΊ ο(\Γ || καϊ

οηι \: γ/ (ί

1-2 κ. ίδ. - μέσω] ό δε άπ. είς των δώδεκα μέσον πάντων άνεκλ. Η

άνεκλ. ό άπ. μέσω πάντων των άναχειμένων Ο || 2 άπ. - α. π.] καϊ πάντες

προαεϊχον αντώ Η καϊ πάντων οί όφθ-αλμοϊ ήσαν άτενίζοντες είς αντον Ο \\

είς αίί οηι Γ || 3 ξένω Γ || <?£] άπό Ο ώς άπό Β: ο/ Χ βΐ 8 V \\ αλλότριας Γ \\

γης έληλν&ότι ((*Η) βί αάά ην (οηι Η) γαρ καϊ (κ. γ. Η) τω ΐδη ώραϊος

(ην αάά Η) 0(Η): ο/ 111, 8 \\ Ά. δε ό] ό δε Ο καϊ δ Η \\ * ώς - δ. οηι Γ:

ο/ 8 || 5 Λ α.] ονν πάντων Γ: ε/ Δ βί 107, 2 || άπ.] »ωμας Γ: ε/" Β \\ « ονδεν

ίγ. ολως Θ ονδε όλως εγ. Η: ε( \ || π. α. δ.] σννανακείμενοι Γ || β"7 τί

ί.] αν τί ή. έ. Η ανγκλναεις λοιπόν £νταν9α (ί: ε/~ Β || 7 μη ε. Γ || μηδε π.

Γ || ο δε] καϊ ό άπόστολος Γ || 8 αντοΐς οηι Γ || μ. τι] τό μ. Γ: γ/ Τ || η

οηι Γ || της πόσεως Ο: ε{ Δ || 9 η. ε.] παρεγενόμην (ί(Η) || "να καϊ Γ \\

πληρώσω Γ || 10 τά οηι Γ: ε[ 8 { || κηρναα.] οί κηρύσσοντες Θ || κ. 8ς]

ώς Ο: ε( \
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άκονση των κηρύκων υπόδικος 'έσται τη τον βασιλέως χρίσει. 150 V

Δειπνησάντων ονν αντων και πιόντων, και στεφάνων και

μύρων προσενεχ&έντων , λαβόντες μνρον "έκαστος, δς μεν την

6-ψιν αντον κατήλειφεν , δς το γενειον, δς £έ και άλλονς 12 τ&

τόπους τοϋ σώματος αύτοϋ' ό δέ απόστολος την κορνφην 5

ηλει-ψεν της έαντον κεφαλής, και ολίγον τι εις τους μνχτηρας

έπέχρισεν έαντον, κατέσταξεν δέ και είς τάς άκοάς τάς έαντον,

προσηπτε δέ και τοις όδονσιν | αντον, και τα περϊ την καρδίαν 7 β

αυτού σννέχρισεν ίπιμελώς' και τον στέφανον δέ τον προ-

σενεχ&έντα αΰτω έκ μυρσίνης και άλλων άν&έων πεπλεγμένον 10

λαβών έπέ&ετο τη έαντού κεφαλή, κλάδον δέ καλάμου 'έλαβεν

1 των] τώ Α || 3 αυτών ομ Χ. Ε. 8 V: ε/Ό εΐ 106, 5 || πι.] ενφραν-

9έντων 8: ε/ Ρ || ατεφ.] ρΐδ,οθηΐϊδ (? ροπιΐθ ?) ( (? ε/ ΝοβΙάβ&β αρ Βίρήυ,ηι

II 2 ρ 423) σταφίδων εοιιϊ Βν,ΓΜίί 1 ο/ ϋιεοί $ίιιάϊεί I (1900) ρ 287 αειιίε

$εά ε/ 9 || 3 λαβών V || εκ. μνρον 8 || μύριων Ό ομ Ρ. V \ || εκαστον V

ομ \ || 8ς] καΐ οι Β ((?) || 3~* τάς όψεις Β (ί) || 4 αντον οηι Β: ε/ Γ ||

ηλειφεν Ό. V (ε/ 147, 13 εί Ρ) έχρίοντο Β \\ ρτϊια 8ς] ον V οι Β || 4~5 8ς δε

χ. α τ.] έτεροι δε τα αλλα μέρη Β: ε/ Γ || 5 τ. α. α. οηι Β (: ε/ Γ || ό δε

απ.] ίονδας δε Β Ιαάαβ 3,υίβιιι ΙααάαΙιειΐ άβυπι βί 1 1| τ. κ.] της κεφαλής το

μέσον Β (ί): ε/ Γ || 6 ηλειφεν (Ρ). 87 ήλήψατο Β βί^ηιΛΒ,ί (: ε/ 9 || τ. ε.

κ.] τ. κ. αντον 8 οηι Β (Ρ. Υ. Ε) || ε.] αντον Χ. Ρ(ϋ?): ε/ 7 || Μ όλ. - έπ.

ε.] τάς ρίνας μικρόν νπέχριεν Β || 6 τι] αϊ Τ οηι Ρ. 8¥ || 7 αντον έπέχρ. Ρ.

8 (Ε) οηι Τ\\ ε. ρτίυ$]αντον Ρ. (ϋ?) V αύτώ Χ οηι Ώ: βογ <τοίς> εαυτον?

ε/ 6; 7; 8 || κατ. - ε.] έπείληφεν δε καϊ τά ώτα Β || ε. άκ. Ε || αΙΙ τάς οηι

Ρ. ϋΥ. ζ)Β. 8Ρ: ε/6; 7; 11; 104, 8 \\ αντον Β. Ρ. 87: ε/ 8; 9 \\ 8 πρ. -

όδ. α. οηι ΤΧ ( || πρ.] προαήλειψε προαείη τε Α προαήπτετο 8 προαήλειψε

Β προαέφερεν Β οηι Ρ || δε οηι Ρ || α.] έαντον V. Ρ. ϋΥ. 0 (ε/ 7) οηι

Β. Ρ || τά οηι Β. Τ. Ε || περί οηι Β. Ε \\ καρδ.] δε αάά Χ. ϋΥ. V \\

9 έαντον Α. Ο (α/ 7; 8) οηι Β. V || κατέβρεχεν Β 8Ϊ£ΐΐ3,ηίί (: 6 ||

έπ. οηι Β \ || κ. τ. οηι Β : ε/Τ \\ δε οτη Ε. 87 || β"10 τ. πρ. - έκ οηι Β ||

ι»-ιι Χαι . χαβ οη β |. ^ρ || ιι £π _ κ1φ^ £πι κεφαλής έπικείμενος

Β |1 έπέ&ηκεν (/>.) Τ. Ρ || "-ΙΟδ.1 κλ. - και] καϊ τη χ. φνλον καλ. Β ||

11 κλ. δε] καϊ κλ. Ρ. 8: ε/Ή

1 τ. κηρ. ομ Γ || νπενθ-ννος Γ: ε( 105, 8 || έατιν Η γένοιται Ο:

ε/ 105, 8 || κρ.] τοντο δε έλεγεν νπερ της πίστεως τον κηρύγματος αάά

6{Η) || '2 αντών οηι Ο πάντων αάά Γ: ε/ 106, 5 || πι.] ενφραν&έντων Γ: ε( 8 ||

3 λ. μ. εκ. οηι Γ || ό Η || μεν] λαβών αάά Ρ || 3-4 κατ. τ. 6. (οηι αντον:

ε( Β) 0(Β) || 4 δ'ς δε καϊ] έτερος δε & έτεροι Η: ε( Β || 5 τ. α α. ομ

Γ*: ε/ Β 1 1| τ. κορ.] μέσον Γ*: ε(" Β \ || 6 τ. κεφ. ηλ. (ομ ε.) Γ\\ όλ. τι] εις

την καρδίαν καϊ (0)11: ε/ 8 || 7-9 ε. κατ. - έπιμ. ομ Γ\\ 9 τον ρΗια ομ Γ \\

9-10 - αντψ ομ Ρ || 10 έκ μ.] μνρσινον Γ || '^'1 καϊ - λαβ. ομ Ρ* ||

11 έπί την κεφαλήν αντον (ομ Ο) έπι&είς Ρ κατείχε αάά Θ (ε{ 108, 1) καϋ-ώς

πάντες αάά Ρ || 11~108,1 κλ. - κατ.] καϊ καλαμον έν τ. χ. α. κατ. Η ομ

9: ε/11
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£ν τη χειρι αύτοϋ και κατεϊχεν. ή δέ αϋλήτρια κατέχουσα έν

τη χειρι αντής τους αυλούς περιήρχετο πάντας και ηνλει' οτε

δέ ηλ&εν κα&' όν τόπον ήν ό απόστολος, 'έστη έπάνω αύτοϋ

κατανλονσα προς την κεφαλήν αντον ώραν πολλήν. ην δέ

5 Εβραία τω γένει η αϋλήτρια έκείνη.

195 τ 6 Τον δέ αποστόλου εις την γήν άφορώντος εις τις των

οινοχόων έκτείνας την χείρα αντον έράπισεν αύτόν. έπάρας

δέ ό απόστολος τους όφ&αλμονς αντον και προασχών τω

τνψαντι αντον εΐπεν Ό &εός μον αφήσει σοι εις τον μέλλοντα

10 αιώνα την άδικίαν ταύτην, είς δέ τον κόσμον τούτον δείξει

αντον τα θαυμάσια, και &εάσομαι ήδη την χείρα έκείνην την

τύ'ψασάν με υπό κννών συρομένην. Και ειπών ταϋτα ήρξατο

ψάλλειν και λέγειν την ωδήν ταντην \

ην δέ εκεί η ανλήτρια περιερχομένη πάντας τοις εστιάτορας,

15 ητις πλησίον τον αποστόλου ελ&ονοα εστη ανλονσα προς την

τούτον '/.εφαλήν.

6 Αυτόν δέ εις την γήν άφορώντος είς τών οινοχόων

εχτείνας την χείρα έράπισεν αυτόν, έμβλέψας δέ εις αυτόν

λέγει· Ό 'λύριός μον αφήσει σοι την άμαρτίαν εις τον μέλλοντα

1 κ. χ. οηι (

Δ = Α. Φ (Φ = ΟΏ. ΡΤΧ. ΡϋΥ. ΟΚ. 8¥) 1 ή οηι (: ε/~ Β εί Βυ,τ-

Ηίίί 1 ο{ ίλεοί ζίυ,άίβε I (1900) ρ 282 || ανλήστρια V εοηίίαηίει- (ε/~ 5 εί

Γ) ηιιαβ βτβ,ί ίη πίθάίο οοβίιι αάά (: ε/' 15 || τ. ανλ. αηίβ εν Ρ ||

2 πάντ.] τοις Εστιάτορας αάά Ρ. V: <;/* Γ || χ. ηϋλ. οηι Α ( ιιηίοιιίς[ΐΐθ

(1113,31 Ιβ,υάβπι οαηβΐι&ΐ; ρ: άεί?? ε( 14; 111, 6; 17 || 3 ό άπ. ην ϋ ό άπ.

εχαθ-έζετο Ρ || έπ. α. οηι 8 |[ 4 ανλονσα 8 (ε/'Γ εί 147, 13) εενίε ηιείίιΐί ||

4 τη κεφαλή Ρ. ϋ. 8 || ωρ. π. οηι ( || 6 τ. δε άπ.] βΐ οιιιη άίιι βίβίϊβδθΐ 8ΐιρΓ&

βιιπι Ιαάβ,δ ηοη ΐοΙΙβΙι&Ί ιιοΐίιιπι \ || αφ.] χαί μη άνανενοντος αάά V: ογ \ \

τις οηι Τ. V: ε/ 18 || 7 αντον τ. χ. 8 \\ αντον οηι ΤΧ. V ||' χεΐραν Κ:

</ 112, 5; 113, 5 || ϊδωκε ράπισμα Ρ || αντον] τω άποστόλω Ρ || 7-8 έπ. -

χαϊ] βί Ιυά&8 ( || 8 προσεχών Α || 8-9 τ. τ. «.] θΐιπι ( || 9-10 τ. άμαρτίαν

ταντ. ε. τ. μ. αϊ. Κ: ε( 19 || 10 τοντ. τ. χ. 87 : Β || 11 &ανματα Α. Ρ. Υ:

€( 109,16; 151,3; ο 69ηι; 104ηι; 141ηι; βί 150ε; 152,9 (ε 78ε?) || ηδη]

ίδεΐν Α ννν V οηι Β. 8 || χείρα ϊη να$ χ χεΐραν Α. V || ίχ. οηι Ρ. Β,. V ||

12 χννός Α. Ό. Χ. 8¥ (() χννον Β ο&ηίΐιαβ ρ: ε( 109, Π; 113, 5; 14 \\ ταντα

είπ. Ρ \\ 13 χαί - ταντην] εβραϊστη 8¥: ε( Γ || χ. λ. οηι (

Γ= ΒϋΗ 14 η οηι Β: άέίΊΊ ε( Δ || ανλήστρια β ανλίστρια Β εοη-

ΒίαηΙετ (ετε: εί" 111, 16 εί Δ || 15 ε. α.] ηνλη ΟΒ: εϊ Δ || 16 αντον Η: ε/ Δ \

18 αντ. αΐί] δ απόστολο; αάά Β: ε( Δ || 19 λ.] αντώ αάά Β || τ. άμ. οηι Β
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Η_χόβΐ2_τον_ξρωτ0£ χϊνγατηρ, § ένέστηχε χαι 'έγχειται τό 138τ^

απαύγασμα των βασιλέων τό γαϋρον, χαι έπιτερπές ταύτης το

■θ-έαμα, φαιδρφ χάλλει χαταυγάζονσα· ής τά ένδνματα 'έοιχεν

έαρινοις άν&εσιν, άποφορά δέ ευωδιάς έξ αυτών διαδίδοται'

χαι έν τή χορνψή ΐδρνται ό βασιλεύς, τρέφων τή έαυτοΰ άμ- 5

βροσία τους έπ αυτόν Ιδρυμένους· έγκειται δέ ταύτης τη χε-

φαλΐ/ άλή&εια, χαράν δέ τοις ποσιν αυτής έμφαίνει' ης τό 151 ήγ

στόμα ανέψχται χαι πρεπόντως αύτρ· τριάχοντα χαϊ δύο είσϊν

ο'ι ταύτην ΰμνολογονντες' ης ή γλώττα παραπετάσματι 'έοιχεν

της &ύρας δ έχτινάσσεται τοις είσιονσιν ης ό ανχήν εις τύπον 10

βα&μών 'έγχειται ών ό πρώτος δημιουργός έδημιούργησεν, α'ι

δέ δύο αυτής χείρες σημαίνονσιν χαϊ νποδειχνύουσιν τον χορόν 196 Τ

των εύδαιμόνων αίώνων χηρύσσοντες, οι δέ δάχτυλοι αύτης

τάς πύλας της πόλεως ύποδειχννουσιν ής ό παστός φωτεινός,

άποφοράν από βάλσαμου χαϊ παντός αρώματος διαπνέων, 15

αιώνα, εις τον νυν δέ χόσμον δείξει θαυμάσια εις εχείνην την

γείρα την τύψασάν με, χαϊ ϊδω αυτήν υπό χννός σνρομένην.

Και ηρξατο ψάλλειν εβραϊατι εττϊ ωραν μίαν.

•-110,20 ή χ. - αοφ. οτη XV

Δ = Α. Φ (Φ = ΟΌ. ΡΤΧ. ΡϋΥ. ΟΚ) 1 χορνφή Χ. Κ βοοίββίβ, ιηβ2

\ ή αάά Ρ || φ.] ή αάά ΟΏ. ΡΤΧ. [}. ΟΚ \\ Μγατερ Ρ || % - εγχ.] οιιϊιιβ

ββί ί || έν. χ. οτη Τ: άεΙΊ! ε( 12 || ένέατη Χ. ϋΤ. 0 ενεστη Ρ 'ε'νεστι ΰ

{Γεείε??) έατιν (Ο). Κ αΐνετή Ρ οτη Τ\\ ^ΠΟ,20 τό γ. - αοφ.] χαϊ τάεξής Τ

Δ = Α.Φ(Φ = ΟΌ. ΡΧ. ΡϋΥ. ΟΚ) 2 άεΐ τό εΐ $ετ βασιλέων γανρον

χαΙ? (ί) || ταύτης οτη Ρ || 3 χάλη χαταχλνζουαα Α ύβηβίαβϋβ 0Γη&1&(?) (

4 έαρ. ο/η ί || 5 την I. άμβροαίαν Α οπι\: ε( 110, Π || β έπ α.] εαντώ Ρ || νπ

Χ{\): ίάετη εοηΐ Υχεηετ νεείε νί υίά \\ αύτής 6'. Κ || 7 χαρά Κ (() || ϊη ρβάίϋαβ

βϊαβ αβΓβαίιΐΓ ( || 8 ήνέωχται Κ (βιιαη 0) II χ· Λρ.] βί άβοβί ( || χαϊ ρηηί οιη Α.

Κ: άεί ?? | αντ§ οτη €Ό. Κ φΐο (? ^π'^Λί: υί ηεΐ ςιιοηίβπι Σίρ$ίης) οιηηββ

Ιααάβδ βιϋΐ αάά ( ή λειτονργοναιν λενχημονονντες άγγελοι αάά Ο: ε( Σϊρ-

5ΪΗ5 I ρ 306 αΐϊο/αίά εετίε ίηΐβτείάΪΜβ ηίά || 8_110,19 τριάχ. - έπιθ-. οιη ϋ

Λ — Α. Φ (Φ= ΰ. ΡΧ. ΡϋΥ. ΟΚ) 8"9 τριάχ. - νμν.] XII Βροβίοΐϊ

βΐϋ βί ΙιΧΧΠ ΐοηαηΐ ϊη β& ( || 9 ής] ς Α ώ αηίε ς αάά α \\ 10 δ] έως Α || ε. τ.

ε.] δ&οβΓάοβ Ιοίΐϋ βί ίηίΓίΐΙ ( || έχτινάσις Α \\ Ιοναιν Α. Υ || 10-11 εις - εγχ.]

βιιηί 8βα1αβ ατάα&β { || 10 ής ό α.] οτη εηηι Ιαειιηα Α || 11 βα&μον Κ || εγχ.

ηυτη ιαη»Μ? ε( 1 || 8ν Α. Ό. Χ. ΡϋΥ. 0 Ι"»» ( || ο οτη ΰ. ΡΧ. ΡϋΥ.

<}Κ || αϊ] ή Α || >« σημ. χ. οτη \: άε!?? ε/Ί; 149,18 \\ 12-13 χ. - αϊ.]

Ιοοιιπι ιιΐίββ \ || ίεΓ χώρον? ε[ ε 54 ε (σ*$) \\ 13 χηρνοονοαι Α {τεείεΐ ε( 115,

15; ε 64τη Ρ ίετ; 116ΐ; αϊ) οιη (: άεΙΊ || δε <δέχα^Ί ([) || 11 τ. πόλ.] ο&βΐϊ ( ]

νποδείχννοιν Ρ. ϋ \\ 15 άποφ. - διαπ. οτη | || ά. β.] άηοβάλλοναα μον Ρ

16 δε τον (οηι ννν) Β || δε νϋν Ο || χ.] τοντον αάά Β: ο( Δ
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14 Τϊ άναδιδούς τε ί,σμην ηδεϊαν σμύρνης τε και φύλλου, υπέστρων-

ται δέ έντός μυρσίναι και άν&έων πάμπολλων ηδυπνόων, αί

15 Τϊ 7 χλειστάδες έν καλάμοις κεκόσμηνται. 7 περιεστοιχισμένην

δέ αύτην 'έχοναιν οί ταύτης νυμφίοι, ών ό άρι&μός 'έβδομός

5 εστίν, ονς αυτή έξελέξατο' αί δέ ταύτης παράνυμφοί εισιν

16 τΐι έπτά, οι 'έμπροσ&εν αύτη ς χορεύουσιν δώδεκα δέ εισιν τον

άρι&μόν οι 'έμπροα&εν αύτης υπηρετούντες και αύτη υποκεί

μενοι, τον σχοπόν και τό &έαμα εις τον νυμφίον έχοντες, ϊνα

δια τοΰ ϋ-εάματος αύτον φωτισ&ώσιν και εις τον αιώνα

10 συν αύτώ έσονται εις έκείνην την χαράν την αίώνιον, και

ϊσονται έν τφ γάμω έκείνφ έν ω ο'ι μεγιστάνες συνα&ροίζονται,

χαί παραμενοϋσιν τη ευωχία ης ο'ι αιώνιοι καταριούνται, και

ένδύσονται βασιλικά ένδνματα χαϊ άμφιάσονται στολάς λαμ-

πράς, και έν χάροι χαι αγαλλιάσει 'έσονται αμφότεροι, χαι

15 δοξάσονσι τον πατέρα τών όλων ον τό φώς τό γαΰρον έδέ-

ξαντο, χαι έφωτίσ&ησαν έν ττ} -9-έα τοΰ δεσπότου αντών, ον

152 Τί/ν άαβροσίαν βρώσιν έδέξαντο μηδέν ολως όπουσίαν Ζχονσαν,

9 Β 'έπιον δέ και από \ τον οϊνου τον μη δίψαν αύτοϊς παρέχοντος

και έπι&υμίαν έδόξασαν δέ χαι ύμνησαν σύν τω ζώντι πνεΰ-

20 ματι τον πατέρα της άλη&είας και την μητέρα της σοφίας.

1 Ιδίαν Α. Ρ. Ρ. Ο ήδίων Χ || αμ. - φ.] 8&1ιιίΪ8 ( || ύπέατρωται Ρ. ΡΥ.

Ο ([) || 2 μυρα. - ήδ.] ίυπ&ιιΐιιιη, «ιπιοΓβ βί Μβ οί βρβ οπιπία οΜβοΙβ,ηΙϊΙινίδ ;

ίηίιΐ8 ιιβΓΪίβ,β ίη ηιιιηίΙίΐΕΐίΘ ( || μιραύνες Α || άν&η Ό: αΐίφιίά ίηίετΰϊάϊ$5«

ιάά ιαΊιιί στέμματα || πολλών V. Ε πάμπολλα I) || ηδύπνοα Ώ || αϊ] έν

Α || 3 κεοτάδες Α κλείς ΰ ϊαηιΐίΐβ ( παοτάδες ΤΜΙοηβ αυ,ϋίοτε Τίεοΐιαι-

άοτ( τβείβ ηΐ χάά: βίϊαηι χλισιάδες βοηί ΤΜΙο || καλάμω Α υβΓΪίειίβ ( &α-

λάμω ηβΐ {ββτηαίο κλεϊς) καλά&ω οοηϊ ΤΜΙο || κεκόαμηται Ρ || 4 παραννμ-

ψιοι (\) εοηϊ ΤΜΙο τβνίβ ιιί υ,ίά: αη ΒΰΓ παράννμφοιΊ ΰί 115, 13; 15 \\

4"5 ών ό ά. ε. ε. οτη ΠΙ 5 οι ΡΧ. ΡϋΥ. ΟΕ || αντης Ρ. Ρ. Ε || 5"6 ε. έ.

οτπ ( Ι 6 «" ΤΜΙο τβϋίβ || δώδ.] ιιίιιί ( [}νή^Μ, Σίρύιιε: ιιϋβ, ΝοβΙάβΚε) \\

δέ οτπ ΡΧ. ΡΥ. 0 || 6~7 τ. ά. οι οτη ( || 7 αυτή] αντοί Ό. Χ. Υ. Ε \\ υποκ.]

υπομένουαιν Ε (βιιαη Ο) || 8 τό οηι Α \\ 9-έλημα V οοττ χι ( ί/?) || 9 &αύματος

Ώ %\οτ\& (: «·/ 16 || 10 χ.] Γβ^ηυπι \ \\ αΐωνίαν Α: ΰ/~ ο 76ηι || 11 έβ&ονται Ρ

καθ-ήοονται Β || έν ρηιις οηι Ρ || γάμω] ^1ογΪ3 ( )| 12 παραμένονσιν Α. (Χ.)

Ρ- {ΟΕ) || ??ς - κατ.] ίη ςυαιη ηιιίάβπι ϊηίΓβ,ηί ( || ^ς] οίς Α || αί Α ? |ι

13 βασ. ένδ. (^Ιογϊ&πι (Ιοπιίηί 8ϋί) εί στ. λ. ρΐττηηίαί \ || 14 καϊ - άμφ. οηι \ ||

άγ.] έν άγ. ΌΥ. 0 || 15 δοξάζονσι ΡΧ || τ. ολ.] ιχίνιυιη ί || τό ρη»5]

τοτο Α || τον σταυρόν έδέξατο Α || 16-17 κ. έφ. - έδέξ. οηι Ρ. Ε || 16 9-έα]

αυτόν αάά Ώ || 17 άμβ. οηι\: ο{~ 109, 5 || έδέξατο Α \\ μηδεμίαν Ώ: $οτ μηδε?

103, 2 || άπ.] βχοΓβπιβηί,υιη ( || 18 οϊνου] αϋα ( |) μη οηι {: άβΙΠ \ έπά-

γοντος ϋ \\ 19 έπεθ-υμίαν Α σαρκός αάά Ώ. ΡΧ. ΡΌΥ. ΟΕ

~Δ = Α. Φ (Φ= VI). ΡΧ. ΡϋΥ. ΟΕ) 19 ίε οηι Α || ^ κ. ν. - αοψ.]

ραίΓβπι άοπιϊηνιιη οπιηϊιιιη βί υηϊοιιιη ηΐϊπηι βϊ>ΐ8 βί Ι&ιαά&αβΓίιηΙ ΒρΪΓΪίυιη,

βαρίβηΐϊειπι βίαβ (
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8 Και ότε ύμνησεν και έτέλεσεν την φδην ταντην, πάντες

οι έκεϊ παρόντες είς αυτόν άπέβλεπον και ήσνχαζεν άπέβλεπον

δέ και το είδος αντοΰ έναλλαγέν, τά δέ ΰπ' αντοΰ λεχ&έντα 197 τ

ουκ ένόουν, έπειδη αυτός Εβραίος ην και τά λεχ&έντα νπ' αυτόν

έβραϊστι έλέχϋ·η' η δέ ανλήτρια πάντα ήκουσεν μόνη, Εβραία 5

γαρ ην τω γένει" και απόστασα απ αντοΰ ηΰλει τοις άλλοις,

εις αντόν δέ τά πολλά άψεώρα και άπέβλεπεν πάνυ γάρ

ηγάπησεν αντόν ώς ανϋ·ρωπον όμόε&νον αυτής' ην δέ και τη

Ιδία ωραίος υπέρ πάντας τους έκεϊσε όντας, και ότε έτέλεσεν

ή ανλήτρια πάντας και ανλήσασα, άντικρνς αυτόν έκα&έσ&η, 10

άφορώσα και άτενίζονσα είς αυτόν αυτός δέ όλως είς οιιδένα 18 τΐι

άψεώρα ουδέ προσεϊχέν τινι, ει μη μόνον εις την γην έχων

τους όφ&αλμούς αύτοΰ προσεϊχέν, προσδεχόμενος πότε άνα-

8 Και οτε έπανσατο πάντες οι εκεί παρόντες ήτένιζον είς

αντόν, μή είδόντες απερ έλαλει· %αϊ εβλεπον τό είδος αντοΰ 15

ενηλλαγμενον εν έτερα μορφΐ]. ή δέ ανλήτρια 'Εβραία ούσα τω

γένει πάντα ηχονεν και απόστασα άπ' αντον άλλοις ηνλει. δ

Δ = Α. Φ(Φ = ΟΏ. ΡΤΧ. ΡΌΥ. ΟΚ. 8¥) 1 ν. κ. οτη 8: ο( 14 ||

χ. ετ. οτη Χ \ || 2 έχεΐσαι Κ: ΰ( 104, 8 \\ κ. ήσ. οτη { || καΐ <ό απόστολος} ?'.'

0(102, 9; ΰ 106 β || ήσνχαζον €Ώ. ΡΤ. ΡΥ. ζ)Κ. 8Υ || άπ. αΐί] εβλεπον

Οΰ. Ρ (ηοίβ: ο(2; 7 ; 106, 2; ο 54 τη; αϊ) ε&εώρονν Τ || 3 έναλλαγέντα

Α ίναλλαγμένον 8: ο( Τ || νπό Α: ο( 4; 6 \\ λεγόμενα Τ. 0: ο( Β \

4-5 αντός - έλ.] 1ΐθΙ>Γ3.ίοβ ΙοφίεβαίτΐΓ ηθφΐθ ϊρ8Ϊ 8θίβ1)8,η1; ( || 4 αυτός οτη Ώ ||

λεγόμενα Ρ || 5 ήκονεν 8(¥) ανάίβΤΒ,Ι |: </ 4; 17 || μόνη οτη Τ [ βοΐβ,

Ρ || 5-6 γ· ην εβ. V γ. εβ. ψ 8 || 6 τ]ν οτη Α || τό γένος Α. Ε ((·/" 108, 5)

&ά8ρίοίβΙ)8.ί; βηπι αάά \ || αλλ. ην. (οτη τοις) Τ. 8: ο( 17 || 7 άπεώρα

ΡΧ. Ρ(ϋ)Υ. 011. 8ν (ο(12) ήτένιζεν Τ οτη €Ώ \\ χ. άπ. οτη \: ο( 149, 18 ||

χαϊ οτη Οΰ || π. γ.] βί \ || 8 όμ. αντ. αν». Ρ || 10 πάντα Α. 6'Ζ). Τ.

Ρ(Υ). 0 οτη Β.\ || χ. ανλ.] χατανλήοαοα Ρ κατανλονσα 8Υ [τΐοίβΐ ο( Π

Β) οτη { || και οτη ΌΏ. ΤΧ. V || ανλ. οτη V || έχ. αντ. α. V || άντιχρν

ΟΌ. Τ: ο( 119, 6 || καθ-εσθ-εΐσα Α || 11 άψ. χ. άτ.] ηβς[ΐιβ οονιΐοβ β,ϊ) βο

ΕυβΓίβΙ)&ί ( || άφεώρα Α || ήτένιζεν Α || £. α.] αντω Ώ. Χ: ο( 14 ||

12 άπεώρα Ο. Ρ. υ. Κ. 8 (ϋ(7) εώρα Α. Ώ. Τ. Ρ\\ ει μή] ή Ρ: ε( 103, 2 ||

είχεν Ο ομ (Ρ) \\ 13 εαντον ΡΧ. Υ. 0 (ο( 107, 7) εαντώ Τ οηι €(Ό) \\

προσεϊχέν οτη ΟΏ. Χ. Ά. 8 ((?) || προσδ. οηι [ || πόιε] ζχιτξξβτβί βί αάά \ ||

Ι3_112,' αν. εκ.] έκ των έκεΐσε έπαναλναει Ρ

14-15 ε. α.] αντώ (Β)Θ: ο( 11 || 18 σννιέντες Β: «;/· είδότες? || 'άπ.

έλ. χαϊ] τά νπ' αντοϋ λεγόμενα άλλ' Β: ο( Δ \ 16 ίν ε. μ.] οντα Β ,||

17 ηκονσεν Β αννήκεν Ο: ο( Δ || ηνλει] καϊ 'ότε έπαναατο κατανλοναα πάοιν

άντικρνς αντον κα&εσθ-εΐσα εμενεν αυτόν άφόρώοα πότε ανάλυση από τον

συμποσίου ήγάπησε γάρ αντόν ώς όμόε&νον αάά Β: ο(9; 7; 13
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λνση έκει&εν. ό δέ οίνοχόος έκεϊνος ό ραπίσας αυτόν χα-

τηλ&εν είς την πηγην άντλήσαι ύδωρ' έτυχεν δέ έκει είναι

λέοντα, και εΌ-ανάτωσεν αντόν και άφηκεν κεΐσ&αι έν τω

τόπφ κατακόιρας τα μέλη αντοϋ· χννες δέ εν&ϋς 'έλαβον τά

153 \ν 5 μέλη αντοϋ, έν οΐς και είς μέλας χύων την δεξιάν αντοϋ χεϊρα

τω ατόματι κρατών είς τον τόπον τοϋ συμποσίου εισήνεγχεν.

9 Ίδόντες όέ έξεπλάγησαν πάντες, έξετάζοντες ότι τις

έστιν ό έξ αυτών απολειφ&εϊς. ώς δέ φανερόν έγένετο ότι

τοϋ οίνοχόον έστιν ή χειρ τοϋ πατάξαντος τον άπόστολον, ή

10 (5έ οινοχόος εκείνος δ ραπίσας αυτόν εξήλ&εν εις την τνηγήν

άντλήσαι νδωρ· καί συνέβη έχεί )>έοντα είναι, όστις εχπηδήσας

χαί ιτατάξας αυτόν μέλη μέλη -/.ατέχοιρεν αυτόν καί άνεχώρησεν.

τότε ήλ&εν χνων μέλας και την δεξιάν αντοϋ χείρα λαβών μέσον

τοϋ συμποσίου εισήνεγχεν.

15 9 Οϊ δέ ίδόντες έφοβή&ησαν λέγοντες τίς αρα εστίν δ

άτιολειψϋ-εϊς εξ αυτών καί φανερόν ττάαιν τοΰτο εγένετο οτι τον

οινοχόου εστίν τοϋ τύψαντος τον άπόστολον. ή δέ ανλήτρια τους

1 έχεϊ&εν] β Ιηοΐϊηϊο ( || έχ. ό ρ. α. ομ { ς[αϊ ραίπια βιι» Γ&οϊβπι

αροδίοΐϊ ρβΓοαδβϊί ρ: ο( Ο || έχεϊνος ομ Υ. 8: ε/' Β || αντ.] τον άπόστολον 8:
<;/■ Ο || άπηλθ-εν Ρ έξήλ&εν (ί/ 10) χαί χατέβη Ε || 2 πηγ.] τον αάά Ε:

ε/' Ο || 3 χαί ρήη$] πιάσας αντόν αάά 8¥ αρρΓβΙίθηδνιιιι αάά χη έξελ&ών αάά ε

ΡαΗ$ §ι· 1556 Τί$ε/ιεηάοτ/' \\ έ&.] Ι&οβΓβ,ιιίί ( || αντ. χ. ομ 8¥ || 3-4 άφ. -

μ. α.] χατ. αντόν μέλη μέλη χαί (μ. χαΐ μ. 8) άφ. εν τ. τ. χαί άνεχώ

ρησεν 8¥: ε/~ 13 || 3~4 άφ.-τόπω ομ \: ε( 115, 11 || 4 εν».] έλ»όντες

αάά 8Υ || ελ.] διεμέρηααν 8 διεμερήσαντο V 8,ιιϊβΓθ1)»ιιί { || 5 μ. α.] τού

τον μ. ΟΏ. ΡΧ. ΡΟΥ. ζ)Κ τούτον Τ βίη^ίΐΐ&ίϊια αάά { || α. αΐί] βαστάζων

αάά 8 || χεϊραν Λ. 8ν {ε( 108, 7) έν αάά 8 »1>8ίιι1ϊί, ς[ΐι&ηι οοηίΓβ

Ιυά&η βωίαΙθΓΕίί αάά | || 6 τω στ. ομ Ε. V ( βαο ογθ ρ: ε{ Γ \\ λαβών

αάά Κ. V χαί ταύτψ αάά V || χρ. ομ Ε. 8 \ \\ είς ομ Τ || τον - σνμπ.\ τό

ανμπόαιον ταύτην Ρ || τ. τόπ.] μέσον Τ τό μέσον 8¥(\) πιβίΐϊο ρ: ε( Γ |

7—113,1 βί οιιπι οπιηββ ηιΐΒ,βΓβΓβηί . . . βρρ&πιίί . . . ΐαπι ΙΠηοίηα . . . |:

ή Γ || ' οτι ομ Α. Ρ. Ρ. 8: άεΙΊ || » έστιν ομ Α. Ρ \\ άποληφθ-είς

Α. V. Ε. 8ν ευ,αη 0 *ιηΪ88ΐΐ8 (: ε( Γ εί ο 66 ϊ; 68 μ; 152 ί || ώς] ώ

Ρ || 9 χεϊρα Ε || τύψαντος Χ. V. 8 τνπτήσαννος Τ: ή 17 ; 108,12 ||

τ. άπ.] Ιυά&η ( || ή] δε αάά Α. Χ

10 έχ. ομ Β : ο( Δ || α\ τον άπόστολον 0: ο( 8 || πηγ.] τον αάά Ο:

ο[ Ε || 12 μέλη αΐί ομ Β: ε( 8¥ \\ 13 ήλθ-ον βί αάά χύνες χαί 'έλαβον

έκαστος αντών εις δε Β || χύ.] μέγας αάά Η || χαί ομ Β || λαβ.] δια στό

ματος αάά Ο: ο( Δ || 16 α. άπ. Β: </ Δ || άποληφ&είς ΒΗ άπολιφ&εις

(ί: ε/1 Δ Ι τοντο πάσιν Ο \\ 17 τνπτησαντος Β: ε( Δ
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ανλήτρια τους αυλούς αυτής κατεάξασα 'έρριψεν, καϊ προς

τους πόδας τοΰ αποστόλου άπελϋονσα ίχα&έσ&η λέγουσα ότι

Ούτος 6 αν&ρωπος ή &εός έστιν η απόστολος τοΰ &εού· έγώ 198 τ

γαρ ηχούσα έβραϊστι εϊπόντος τω οίνοχόφ οτι Ήδη -8-εάσομαι

την χείρα την τύψασάν με υπό κυνών σνρομένην "ΟΛερ και 5

νμεΐς έ&εάσασ&ε νϋν ώς γάρ εϊπεν ούτως και συνέβη. Και 19 τΐι

τινές μέν έπίατενον αύτη, τινές δέ ου. ό δέ βασιλεύς άκουσας

ταύτα προαελ&ών ειπεν τω άποστόλω ■ ΙΛναστάς έλ&έ μετ έμοΰ

και ενξαι υπέρ της ϋ-νγατρός \ μου ' μονογενή γάρ αύτην έχω, ίο β

και σήμερον αυτήν έκδίδωμι. Ό δέ άπόστολος ουκ έβονλετο 10

αυλούς αυτής -/.ατεάξασα ερριψεν έαντην προς τους πόδας τον

αποστόλου λέγουσα ιτάαιν Ούτος δ άν-9-ρωπος αδελφοί η προφήτης

εστίν η απόστολος &εού. εγώ γάρ αυτού ηκονσα είπόντος τφ

οίνοχόφ οτι "Ιδω την χεΐρά σον υπό κυνός σνρομένην. Και οπερ

ειπεν εν-9-έως εγένετο' καθ·3 ο τι χαΐ νμεΐς ε&εάσασ&ε νπό ν,υνδς 15

σνρομένην. Και οϊ μεν επίστενσαν τη ανληστρία, τινές δέ ουκ

επίστενσαν. δ δέ βασιλεύς ταύτα άκουσας παραγενάμενος λέγει

τψ Θωμά- Έλ-9-έ μετ' εμού 'ίνα ενξη υπέρ της -9-νγατρός μον,

1 αυλή.] δε αάά Ε || ονντρίψασα Οΰ οοηίταοϋδ η» || ερρ. οηι \ ί&οΐβ,-

ιπί ρ ρΓοοϊάϋ ιη (?) (</ 11) εις γήν αάά V || 2 άπελ&. τ. άποστ. Τ. Ρ ];

έλθ-ονσα V οηι £). 5 αβηϊΐ ( οιιιτβιΐΒ οβοιιΙείΓΪ οοβρϊί ρ.· ε/~ Ο || οτι οηι

87 || 3 έστιν αηίε 6 α. V || ή 3-. - 9εον] &αί ρΓορΙιβί» ββί &αί &ρο8ίο1ιΐ8

άβϊ ρ : ο{ 12 || τ. ».] αντον Ρ \\ τον οηι ΰΰ. Τ. Ε. 8: «/ Γ || 4 εβ. ήκ.

87 Κ ηχ.] αντον αάά Α. Ο. Τ. Ε. 87: ε(13; 123, 5 \\ είπ.] αντον αάά Ρ ι

οίν.] βΐ βίβίίπι αοοϊάϋ βΐ αάά (: ε( 6 || #ε. ήδη Ό \\ ήδη οηι 8 \\ 5 χεΐραν

Λ. {Υ): ε( 108, 7 || κννός Α. Τ. Υ. V. 8 οαηΛπΒ ρ: ε/ 15; 108, 12 \\

6 ήμεΐς Ώ. Χ. 8 || έϋ-εασάμε&α Ώ. Ε ϋ-εωρονμεν 8 || ως - σνν. οηι (: ο/4Ί]

ώς γ.] και ωσπερ Ε: «/" Γ || καϊ] υβΙοοίίβΓ τη: ε( 15 \\ σνν.] έγένετο

8: ε{~ 15 || 7 έπίστενααν Τ. Ε. V: ο( Γ \\ αντήν Α. Ε αντώ Χ ϋΜ-

οίηαβ \ (ί·/" 16) οηι Τ || '-9 τ. άκ. 87: ί/ 17 || β ταϋτα ^ υνη Α:

ο(105, 9; 123, 6; 129, 5; βΐ 17; 122, 6; β 127 ί; 130 ε; αϊ || τ. ά.] αντώ Α

Ιυάαβ ε{ 18 || ανάστα Α (ε/~ 146, 6; ε 89 ε) οηι (: ε/ 18 || 9 μονογενήν Α |

10 α. α.] είς γάμον αάά Ρ άνδρΐ νομίμω αάά Ώ || έκδ.] άνδρϊ αάά Ε (ε/1 Γ)

προς γάμον αάά 8 V τω γάμω αάά Τ \\ άπ. ο>η 8

11-12 πρ. τ. π. τ. άπ. «. ερρ. Η | 12 «π.] δραμοναα κατεφίλει αντούς

αάά Ο: ε( ρ || 'άπααιν Η τοις πάσιν & \\ άδ. οηι Β || προφ.] &εος Ε:

ε/" Δ || 13 άπ.] τον αάά Β: ε{Δ || είπ.] εβραϊατή αάά Β: ε{ Δ || 14 σον] τήν

τνψασάν με Β: ε( Δ || απερ Β οηι Η || 15 ενΟ-.] καϊ αάά Β: ε[ Δ || κ. ο τι]

οπερ Η ώς Β \\ σνρ. ν. {τον αάά Β) κ. ΒΗ (ε{ 14): άβΙ? || 10 ανλήτριδη

Β: $ετ ανλητρΙα? ε( 108, 14 \\ ,β_17 ουκ ίπ.] καϊ άπίστηααν Ο ον Β: ε{ Δ ||

17 παρ.] έλ&ών Β (οτΙ ιιεπιπι: ε( 8

8
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ΰυναπελ&εϊν αντω· ουδέπω γαρ ην έχει αντω ό κνριος απο

καλυφθείς· 6 δε βασιλεύς άκοντα αντον άπηγαγεν εις τον

ννμφώνα, όπως ευξηται υπέρ αυτών.

10 Στάς δέ ό απόστολος ήρξατο ενχεσ&αι καϊ λέγειν

δ ούτως· Ό κύριος μου και 6 &εός μου, ό συνοδοιπόρος των

αντον δούλων, 6 οδηγών και εύ&ύνων τους είς αυτόν πιστεύ

οντας, ή χαταφυγη και ή άνάπανσις των τε&λιμμένων, ή

έλπϊς των πενήτων και λυτρωτής των αιχμαλώτων, ό ιατρός

των έν νόσφ κατακειμένων ψυχών και σωτήρ πάσης κτίσεως,

154 \ν 10 ό τον κόσμον ζωοποιών και τάς ιρυχάς ένδυναμών, σύ έπι

να η σταααι τά μέλλοντα, ός και δι ημών τελειοϊς αντά' συ κύριε

ό άποκαλύπτων μυστήρια απόκρυφα και έκφαίνων λόγους απορ

ρήτους όντας· συ ει κύριε 6 φυτουργός τον άγα&ον δένδρου,

και δια τών σών χειρών πάντα τά άγα&ά 'έργα άπογενναται'

15 αν ει κύριε 6 έν πάσιν ών και διερχόμενος δια πάντων και

199 τ έγκείμενος πάσι τοις 'έργοις αου και δια της πάντων ένεργείας

φανερονμενος· Ίησοϋ Χριστέ 6 της εύσπλαγχνίας υιός καϊ

ότι μονογενής μοί εστίν και. σήμερον αυτήν δίδωμι άνδρί. Και

λαβών αυτόν ειαήγαγεν εις τον νυμφώνα.

20 10 Γ6> απόστολος έπευξάμενος αύτοΐς καϊ στηρίξας

13 οί Μαίίΐι 7, 18

1 ανναπ.] άπελθ-εΐν σνν Α. ΟΒ: ο( ο 62 ε; 70 ε; 140 ϊ; 164 τη; αΙ\\

αντω οηι Ρ || α. έκ. ΡΥ \\ ίχεϊ οηι Τ. (&*) || 3 οπ. - α. οη\ |) ευξετω

Α. Υ. 8 (οτΙ τβΰΐβ: ε( ίηάεχ (οοηί αοτ) )| περί ΤΧ. £>: ο( 113, 9 || αντ.]

της ϊαντον »νγατρός 87 || 4 οτα&είς ϋ.Τοηι8\ \\ 6 δε 8 \\ 4-115,10 χ.

λέγ. - ποι. ο/η Τ

Α = Α. Φ(Φ= ΟΒ. ΡΧ. ΡΌΥ. ΟΕ. 8 7) 5 όντως (()] αντοϊς Ρ ο/η 8 1|

μου - μον] ΒοβίβΓ ( || μον ρτϊη$ εΐ ό ο/η Β : ε( 158, 4 || 115,ιυ ό α. - ανμβ. οηι Ο

Δ = Α. Φ(Φ=Β. ΡΧ. ΡϋΥ. ΟΒ. 87) 5 ο α.] ό οδηγός 8 ό οδη

γός και α. V || 6 όδηγ.] σκέπων V οκέπτων 8 \\ αντ.] οε Ε. 8 || έλπίζοντας

ϋ || 7 η αΐί οηι ΡΧ. Ε. 87: άεΙΊΊ || άνάοτασις Ρ \\ 8 λντρωαις Ρ. V:

ε( ε 167 νι || αΐχ.] ΐηίϊπηοπιπι ( || 9 νόαοις 87 \\ κειμένων Β. Υ:

ο(147, 13 || πάσ.] της αάά Β: 0(157, Π || 10 ό τ. κ. ζ.] αηΐε καϊ α. (9) \ ||

κ. τ. ψ. ε. ο/η \ \\ 11 8ς] ώς Α. ϋ. Ε. 8 || ημάς 87 || τελ. οπι 87 || ταντα

Α. Χ ποιών αάά 8ν καϊ τέλειων αάά 7 \\ ού] ει αάά Ε. 8¥ τβοίβ ν,ί υϊά:

ο(13; 15 || 18 άπόκρ. ο/η Β || ίμφαίνων Ε. 8; ο(Ό 47Ί; 78 ηι || ,8-" σν

ε'ί - άπογ. οηι ϋ || 13 όντας ομ V || ε'ΐ οτη Α. ΡΧ. Ε: άβΙΊΊ ο( 11 || » και -

άπογ. οηι 8 || τών - τα] τον δένδρον Α || άγ. ο/η Α (: άβ!? \\ 15 αν - διά π.

οηι \ || εϊ ο/η Α. ΡΧ. Ε: άεΙ?? ο( 11 \\ 17 Χρ. οηι 87 (: άβΙΊ ο( 115, 8 \\

""115,1 <5 - σωτ.] πιϊββποοΓάϊ&β ρβΓί'βοίαβ ήΐί ρβΓΪβοί,β ( (άε φιο ε( Νοεί-

άε/ιε αρ ίίραίηηι II 2 ρ 425) οηι V

18 ίκδίδωμι Β: ο( Δ || 19 ειο/'/νεγκεν Β
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τέλειος σωτηρ, Χριστέ νίέ τον &εον τον ζώντος, η δνναμις ή

απτόητος ή τον έχ&ρόν καταστρέψασα, και -ή φων?) ή άκου-

σ&εϊσα τοις άρχονσιν, ή σαλενσασα τάς έξονσίας αυτών

άπάσας, 6 πρεσβευτής ό άπό τον ύψους αποσταλείς χαι %ως 155

τον έίδου χαταντήσας, 6ς καϊ τάς ϋύρας άνοίξας ανήγαγες 6 21 τϊ

έχεϊ&εν τους έγκεχλεισμένονς πολλοίς χρόνοις έν τω τοϋ ΰχότους

ταμιείω, και τούτοις την άνοδον ΰποδείξας την είς το νψος

άνάγονσαν δέομαι σον κύριε Ίησον, Ίκετηρίαν σοι προσφέρων

υπέρ των νεωτέρων τούτων, ΐνα τα βοη&οϋντα αύτοϊς χαι

σνμβαλλόμενα καϊ συμφέροντα ποίησης. Καϊ έπι&εις αΰτοϊς ίο

τάς χείρας αντοΰ χαι ειπών Ό κύριος 'έσται με&' υμών, κατέ-

λιπεν αυτούς έν τω τόπω και άπηλ&εν.

11 Ό δέ βασιλεύς ήξίου τούς παρανύμφους έξέρχεσ&αι

από τον ννμφώνος. πάντων δέ έΐ-ελ&όντων χαϊ τών -Θ-νρών

κλεισ&εισών ό ννμφίος τό χαταπέτασμα τον ννμφώνος έπηρεν, ΐδ 22 τΐι

παρέ&ετο αντονς τψ χνρίψ' χαι εξήλ9εν πορεν&είς την όδόν

αντοϋ συν τψ εμπόρω.

11 Νυκτός δε χαταλαβοναης χαι τών ■θ-νρών χλεισ&εισών

6 ννμφίος τό χαταπέτασμα επήρεν, Ϊνα τψ ννμφην ιτρός εαυτόν

1 αωτ.] πατήρ ί) || 1-4 Χρ. - άπ.] αΐία βΐ ρΐιιια ( || 2 άπτοτος V αήτ

τητος V άχτιστος 8 \\ τό Ό. Χ\\ χαϊ οηι 8ν \: άβΙΊ || άχ. ή φ. (οηι αΐί ή) Α )|

άκουτισθ-εΐαα Ο \\ 3 αρχονσα Α || αντ. οηι Β || 4 πρεαβΰτης Α. Β. II. Ε.

8Υ || ό αΐί οηι Ρ. ΡΙ]Υ. Ο || νψ.] αντοϊς αάά Α || αταλείς 8¥ ηοη ηυ,ΙΙα

αάά ( || 5 χατ.] βΐ αά βχίΓβιηνιιη βηθπι βϊιιβ αβίϊ αάά { || δ'ς] ο 8 Ρ || άνήγ.]

χαϊ άναγαγών 8ν || 6-7 π. χρ. - ταμ. οηι\ || 6 πολλούς χρόνους ΤΙιίΙο

αχ.] χόσμον Α || 7 ταμείω Ρ. ΡϋΤ. ζ)Β. 8¥ (ί/ί 136 β) ταμιεϊον Α || χαϊ

ομ Β. ΡΧ. ΡΌΥ. ζ)Β || νπανοίξας Β ηυηϊιιΐβΐί |: $στ νπέδειξας? \\ τό

οηι ΡΧ || 8 άν. οηι \ υΪΓίυίβ άβϊίαίίβ ίυειβ αάά { || σον οηι 8 || οηι \

χρίστε αάά Α. ΡΧ. Ε. 8¥ (ί/- 1Η, Π) χαϊ αάά V || ϊκεσίαν 8Ψ || προσφέρω

Α. Ε. (8)ν || 9 νέων 8¥ || 9-10 βο. - σνμψ.] φΐαβουπίφΐΘ ϋβηβ&οα θΐ8 β88β

ηοαίβίΐ ( || 9 ανμβοηθ-οϋντα Ρ

Δ = Α. Φ (Φ = ΟΒ. ΡΤΧ. ΡΌΥ. ζ)Ε. 87) 10 χαϊ αΐί] έπΐ ώραν

πολλψ ενξάμενος χαϊ αάά Τ\\ 11 \\\μων Ρ ν χη τα$ Ρ? ρ? || κατέλειψεν Ώ.

Χ. ϋΥ. ζ>Ε δε αάά Α. 8 || 12 εν τώ τ. οηι (: ο( 112,3 || έξήλ&εν 8Υ:

4 Ρ II 13 ϊξελ&εϊν 8V \\ 15 χλεισ&έντων ΡΧ. 8Υ || το χ. τ. ν. οηι Ρ

16 παρ. - καϊ] έξήλ&εν ειπών αντοϊς ή είρψη τοϋ χνρίον καϊ ή χάρις

εαται μεθ-' υμών χαϊ ταϋτα ειπών Β || παρ.] παραθ-έμενος τε Η || αντοΐς

Η || χαϊ οηι Ε || πορ. οηι α \\ τ. όδ. α. οηι 9Η: άΐΙΊΊ || 17 α. τ. ε.

οηι Β: άβΙ?? || 18 ννχτ. - χλ.] πάντων δε έξελ&όντων Β: ο( 14 || 19 χατ.]

τοϋ ννμφώνος αάά Β: ο( 15 \\ αντδν Η: ο[ 116, 1

8*
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ιι β Ίνα την νύμφην προς \ έαντόν αγάγη. χαϊ είδεν τον χύριον

Ίηΰοϋν την άπειχααίαν Ιούδα Θωμά έχοντα και ομιλούντα τη

νύμφη, του προ βραχέως εύλογησαντος αντονς και έξελ&όντος

άπ' αυτών, του άποατόλου, και φησιν αντψ' Ούχϊ προ πάντων

5 έξήλ&ες; πώς ννν ενρέ&ης ώδε; Ό δέ κύριος εϊπεν αΰτω'

Έγώ οΰχ ειμϊ Ιούδας ό χαϊ Θωμάς, αδελφός δέ αϋτοϋ ειμι.

Καϊ έχα&έσ&η 6 χίριος έπϊ της κλίνης, έχέλευσεν δέ και αύτοϊς

χα&εσ&ήναι έπϊ τοις δίφροις, και ηρξατο αύτοϊς λέγειν

200 τ 12 Μνημονεύετε τέκνα μου ων 6 αδελφός μου έλάλησεν

10 ΰμϊν χαϊ τίνι νμάς παρέ&ετο· χαϊ τούτο γνώτε, οτι έάν όπαλ-

αγόγη· χαϊ είδεν χαϊ ιδού ομοιον τον Θωμά εστώτα εν τψ

χοιτώνι χαϊ ομιλούντα τη νύμφη, χαϊ λέγει προς αυτόν Ούχϊ

πρώτος πάντων έξήλ&ες; πώς ονν ενρέ&ης ώδε; Και δ χνριος

άπεχρίνατο λέγων Ονχ ειμϊ εγώ Θωμάς, αδελφός δέ αύτοΰ

15 ειμι. Και χα&ίοας έπϊ της χλίνης ηρ'ξατο διδάσχειν αντονς

λέγων ·

12 Μνημονεύετε τέχνα απερ δ αδελφός μον έλάλησεν

μεϋ-' νμών χαϊ τίνι νμάς παρέ&ετο. χαϊ γνώτε οτιπερ ει τη-

I αυτόν ΡΧ. ΡϋΥ. £)«: ΰί Η \\ κύρ.] ημών αάά V \ || 2 Ίηα. οηι ϋ\

χριστόν αάά 8 || την - εχ.] τώ ϋ-ω. έοικότα Ρ όμοιος τώ 8ω. Τ: ε( <£ ;|

την τον αποστόλου 9ω. μορφην 8¥ || ίη βίηιϊΐίίαάίηθ ( || οηι Ο. Χ. Κ. τοϋ

αάά V: ο(100, 4 \\ θ. οηι ( || εχ.] στίχοντα V βί&ηίβπι (: ΰίΓ || '-~3 την

ννμφην Χ. Υ. 8 || 3-4 τοϋ - αυτών οηι Τ. 8¥ (: αηΐβ χ. όμ. (2) ροηεηά? άβΙ? \{

■' τώ Α || εύλογήσαντι Α || 4 τ. απ. ομ ΟΒ. ΡΤ. Ρ. Κ. 87 (: αηίβ τ. π. βρ. (.3)

ροηβπάΊΊ άΛΊ || λέγει Ρ: ο/Τ \\ αντώ] πρός αυτόν (Ρ)Τ. Κ. 8Υ οηι ϋ ||

οί/1 οηι ( (ηοηηβ τη) || πρό] πρώτος Ρ. 7'(ϊ) ρππιιιιη η»: ε/'Γ \\ πάντ. οηι

Ρ ( γη || 5 π. νυν] χαί π. Α π. ονν Ο {ο[ Γ) π. δε Κ π. V β^ ςιαοπιοάο τη |

αύτώ οηι 8: </Γ|Γ έγώ οηι Χ. (8): ο/Τ\\ Ί. ό χ.] ό 8 οηι Χ: οί 100, 4 \\

δε οηι Α || 1 ό χ. οηι 8: ο( Ρ || την χλίνην Κ. 8 || αντονς Χ. 8: οΐ € 49 ηι;

121 ηι; 15Ί β (αΐίυχ ηιοάί ίιιηί τβΐίφια ηβΐιιΐ 142, 4; 159, 20; ο 125 ί) ||

^Ιδδ,' μνημ. - λάβω πίοτιν οηι V

Δ = Α. Φ {Φ = ΟΒ. ΡΤΧ. ΡϋΥ. ΟΚ 8) 9 μνημονεύσατε Τ. 8:

ε( Γ\\ τεκνία Α. Ρ. 8: σί 146, 12; ε 66 ί; αϊ (τεχνίον ηυ,ςψιαηι) || μον ρηη$

οηι Β: β/Τ|| ών] & Τ: ο( Γ || »-»» λελάληχεν ύμ. ό άδ. μου 9ωμας Ρ\\ 9 ο

οηι Υ: ει Η || 10 τΐ Α

II ε. χ. ιδ.] &εασάμενος βλέπει 0 || χ. ίδ. οηι Β: άβΙ? || παρόμοιον τώι

0: 4 Τ || ε* τ. χ.] έχει Η οηι Β: άβΠ || 12 πρ. α.] αντώ Β: ο( Δ \

13 πρώτον Ο: ε{ Δ || ηνρέ&ης Β || 14 απ. λ.] εϊπεν αντώ Β: ε( Δ || απεχρί&η

Η || 15 έχά&ησεν (ί αάά ό χνριος Β: ο[ Δ || χλ.] χαί αάά Β || 16 λ.] χαί

λέγειν Β || 17 μνημονεύσατε ΒΗ: ο( Δ || τέχ.] μου αάά Β \\ απερ] έ'ς Η οσα

Β || ό οηι Η || 18 γν.] τοϋτο γν. Β || οτι Β || εΐ τ.] έτηρίαατε Η || έάν Β
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λαγητε της ρυπαράς κοινωνίας ταύτης, γίνεβ&ε ναοϊ άγιοι,

χα&αροί, άπαλλαγέντες πλήξεων και οδυνών φανερών τε και

αφανών, και φροντίδας ου περι&ήσεσ&ε βίου και τέκνων, ών 23 τΐι

γο τέλος απώλεια υπάρχει, έάν δέ και κτησησ&ε παϊδας

πολλούς, δια τούτους γίνεο&ε άρπαγες και πλεονέκται, όρφα- 5 ΐ5β τν

νονς δέροντες και χήρας πλέονεκτονντες, και ταντα ποιονντες

υποβάλλετε έαυτούς είς τιμωρίας κακίοτας. οί^γά£__ποΜ^ύ,

παΐδε£_αχρΐ}ίΐΐ(ίΐ γίνονται , νπό δαιμονίων όχλούμενοι, οι μεν

φανερώς, οι δέ και άφανώς· γίνονται γαρ η αεληνιαζόμενοι

η ημίξηροι η πηροί η κωφοί η άλαλοι η παραλυτικοί η μωροί· 10

έάν δέ και ώσ'ιν ύγιαίνοντες, 'έαονται πάλιν άποίητοι, άχρηστα

ρήσητε εαυτούς αμέμπτονς , και το λοιπόν εν άγνεία βιώσητε,

'έσεσ&ε άγιοι και ακέραιοι, ρνσ-9-έντες από της πρόσκαιρου

φ-9-οράς και φροντίδων τον βίου των ανωφελών, έάν γάρ γέ-

νωνται νμίν παίδες, ένεκεν αυτών μέλλετε τύπτειν και άρπάζειν 15

ορφανούς και καταπονείν χήρας, και ταύτα ποιοΰντες υποβάλ

λετε εαυτούς εις δεινάς τιμωρίας και κριτήρια πυρός, διότι

μετά την ενταν&α άποβίωαιν καταλιμπάνονται τα πλεονεκτη-

■9-έντα προς αίωνίαν ποινήν τον πλεονεκτήααντος. εάν δέ οι

1 οι Οογ 1, 3, 16; 17

1 ταντ. οιη 8 || ναοί γενήσεσΰε Κ \\ ναοί οτη Ό (</" Γ) κυρίου αάά 8 \

άγιοι οτη Χ. Ο \ (άβϊ?) καΐ αάά Τ. 8: Πΰίβ?? || 3 »λίψεων 8 ((?) || κ. όδ.

οηι\ || 3 φροντίδα ουχ 'έξετε 8 || περισ&ήσεσθ-αι Α || β. χ. οτη ( (1ιιιϊιΐ8

ιιϊίδβ χηοΓίβ,Ιίβ ιη ?) || κ. τ.] κ. των τ. ΡΥ. § || * άπ.] Εβ^ΓίΙιιάο &οθΛ& ( ||

καΐ οιπ Α. Ρ. Ρ \\ χτήσεο&ε Ε κτήοαο&ε 8 έπικτήσαοθαι Ρ || * τού

των 8 || γενήοεσ&ε ΤΧ. Η. 8 || 8-7 κ. τ. - χαχ.\ βί £γ&ιιϊΙθγ ίοΓφίβ&ίιηίιιϊ

ρΓορίβΓ θογιιπι ίηίυηαβ \ || 6 κάί αΐί οτη Ο. Τ || 7 αυτούς ΡΧ. Κ || τιμωρίαν

Ρ || κακίστους Ρ. Κ χάκιοτον Ρ μεγίστας Ο. Τ || 7_118,3 οι - αυντριβ.

οηι 8 || 7-8 π. π.] πολύπαιδες Α || 8_118,'2 αχρ. - πορν.] αΐία ρΙβΓαφιβ \ |;

8 εϋχριοτοι Ρ || δαιμόνων ΟΌ ηοίβ ν,ί ηϊά: β/" 131, 1 ; 161,6; αϊ (δαι

μόνων ηιαφιατη) || ένοχλούμενοι Κ τβοΙβΊΊ ο( ο59ηι || 0 οελιαζόμενοι

Α || 11 ?σ. π. ά.] ίη ιηαΐτιιη ίηοϊάϊΐηΐ { || άναποίητοι Ρ ίηθρίί ίηίβτρ ΤΙιϊΙο :

ίϋΓ άνόητοι??? άνόνψοιΊΊ ΰ( β 66 πι \\ άχρηοτοι Α. Τ. ΡΥ. ζ): ^8; 118, 5

13 άμ. οτη ΟΗ αγνούς ηβΐ καθ-αρονς βοηϊβαταηι || καϊ οηι Β || έν ά.

β.] τοΰ βίου τούτου Β || βιώσατε Η || 13 αγ. κ. άκ.] ναοί 'άγ. Β: ο{ Δ \

από οτη Η: ο( 120, 15 || τ. πρ.\ πάσης Β || άκαιρου Η: ϋ{ 120, 15 '!

<.μείξεως καΐ> φϋ-.? ή 120, 15 \\ 14 φ&.] φανεράς τ'ε καϊ ίνάποχρΰφου αάά

Β: </ Δ || τ. β. τ. οηι Β || άν.] καϊ ίπιβλαβων αάά Β || γάρ οηι Β \

γίνονται 0 || 18 ύμων β || παιδία Β || "-118,15 κ. κρ. - άπολ. οηι Β || 18 ώδε

Η || «-118Λ4 καταλιμπ. - άπαλλ. Β
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και βδελνκτά 'έργα διαπραττόμενοι· ευρίσκονται γάρ η έν

μοιχείες η έν φάνω η έν κλοπϊ/ η έν πορνείμ, και έν τούτοις

πάσιν ΰμεϊς συντριβήσεσ&ε. έάν ίέ πεισ&ητε και τηρήσητε

τΐι τάς χρυχάς νμών όγνώς τω &εφ, γενησονται νμϊν παίδες

δ ζώντες, ων αί βλάβαι ανται ου %Ί·ιγγάνηνπιν. και έσεσ&ε αμέ

ριμνοι, άσκυλτον διάγοντες βίον χωρίς λύπης και μερίμνης,

προσδοκώντες άπολή-ψεσ&αι έκεϊνον τον γάμον τον άφ&ορον

και αλη&ινόν, και 'έσεσ&ε έν αντω παράνυμφοι σννεισερχό-

μενοι εις τον ννμφώνα έκεϊνον τον της ά&ανασίας και φωτός

10 πλήρης.

13 Ώς δέ ηκουσαν ταντα ο'ι νεώτεροι, έπίστενααν τω

κνρίω και έαντούς έκδοτους έδωκαν αντω, και άπέσχοντο της

βιοϋντες αγνός -/.αϊ οωφρόνως βιοτεύσωσι, μετά την ενταν&α

άπαλλαγην δέχονται αυτούς τόποι φωτός και άνέσεως και αΐω-

15 νιας άπολανσεως. άλλα μείνατε τό λοιπόν τον βίον έν παρ&ενία

και σωφροσύνη και ταπεινοφροσύνη διάγοντες, ταντα δέ τά

πρόσκαιρα άγα&ά, ει βούλεσ&ε, αιώνια και ατελεύτητα έσονται

νμϊν και λήψεσ&ε έκεϊ τον αλη&ινόν γάμον και άφ&αρτον

στέφανον και ννμφώνα άτελεντητον εν τη εσχάτη ημέρα εκείνη

20 τη μεγάλη.

13 Οί δέ νέοι άκονσαντες επείο&ησαν τη διδαχή τον κυρίου

και έμειναν άπασαν την νύκτα εν αγρυπνία διάγοντες και σω-

1 και οηι Γ|| 3 πειο&ήσεο&ε Λ [ΰ^ 114, 3) μοι αάά Χ. || τηρήσετε

Α. Ρ. Υ || 4~5 γεν. - ϋ-ιγγ. κ. ο/η 8 || 5 αϊ προλεχ&εΐααι α. βλ. Ρ \\ α'ι βλ. α.]

αϊ προλεχ&εΐσαι αάά 00. ΡΤ{Χ). ΟΥ. ΟΚ \\ ονκ V \\ τνγχάνοναιν ΡΧ.

Υ. ΟΚ έγγιονοιν Ό προτερήσονσιν Ρ λυπήοονσιν Τ ονδ' ου μή παραβλά-

ψωσιν αάά V \\ άμέριμνον Ρ: ϋ/~ 117, 11 || 6 β. δ. 8 || 8 άλη&η 8 || πάννυμφοι

Ρ 1βνκ1»ΙοΓβ8 ( οη 5 || συνερχόμενοι Υ. Ο \\ 9 εις οηι Ο || εκ. τ. ν. 8 ;|

9-10 έκ. - πλ. οτη \ || 9 τον αΐί οηι Υ. β || της οηι 8 || 10 πλήρη I): τβαβ?!

ΰί ο 100 2 1| 11 ώς - νε.] βί { || νεόγαμοι 8 || 12 εκδ.] καΐ δούλους αάά 8 || δε-

δώκαοιν Ρ δβδωκαν 8 || αντω] τώ κνρίω Κ

14 έκδβχονται Η |] αύτ. οηι Ή || φ. και οηι Η || 14-15 αι. ό.τ.] αίρίντα

Η || 15-20 τό - με/.] άγνήααντες εαυτούς άπο πάντων πρόοδοκώντες άπο-

λαβεΐν παρά τοϋ άληθ-ινον νμών ννμφίον τους οτεφάνονς τονς άφ&όρτονς

ταντα διδάξας αντονς έξήλ&εν ειπών αντοΐς ή χάρις τοϋ κυρίου έσται

με&' νμών Β: ί/ Δ || 16 κ. σωψ. οηι Η || δι. καΐ έν ταπ. Β: οί 22 \\

ιο-ΐ8 ταντα - έκεϊ] οπως ευρητε άπολαβεΐν Η || 19 ν. άτ.] είσελ&εϊν εις τον

άληΒινόν ν. Β: ο( Δ || ίκ. οηι Η || 21 άκ.] ταντα αάά Ο: 113, 8 \\ τ§ δ.

οιη Β: ο( Δ \ τώ κνρίω Β || 22 δι ολης της ννκτός Β || πάααν Η || νύκταν

Η || έν - αωφ.] μηδ' ολως νπνώσαντες Β || ά.] έν πολλή α. Η: ο/~ 16
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όυπαράς &πι&υ\μίας, και έμειναν όντως έν τώ τόπφ διανυχτί- || ^

ρεύοντες. ό δέ κύριος έξήλ&εν άπ' 'έμπροσ&εν αυτών λέξας

αύτοϊς' Ή χάρις τον κνρίον 'έβται με&' υμών. Ορ&ρου δέ

έπιστάντος άπήντησεν 6 βασιλεύς, και πληρώσας την τράπεζαν

εισήγαγεν 'έμπροσ&εν τον νυμφίον χαϊ της νύμφης· ενρεν δέ δ

αυτούς αντικρύ αλλήλων κα&εζομένονς, της δέ ννμφης την

όψιν ασκέπαστον ενρεν, και 6 νυμφίος πάνυ ιλαρός ύπήρχεν.

ή δέ μήττ\ρ προοελ&οϋσα τη ννμφη ειπεν Δια τί ούτως

κα&έζτι τέκνον, και ονχ αίδή, άλλ' όντως ει ώς πολύν χρόνον

σνμβιώσααα τφ Ιδίφ άνδρί; Και ό πατήρ αυτής είπεν Δια 10 157 \ρ

τήν πολλήν αγάπην την προς τον άνδρα σον ονδέ σκεπάζρ; 25 Τϊ

14 ΙΑποκρι&εϊσα δέ η ννμφη ειπεν ΙΛλη-θ-ώς πάτερ έν

πολλή άγάπτ] υπάρχω, και τω κνρίφ μον ενχομαι παραμεϊναί

φροσννη. ορ&ρου δέ γενομένου δ βασιλεύς πληρώσας τράπεζαν

εισήγαγεν εμπροα&εν αυτών εις χαρμονήν χαϊ ενρεν αυτούς 15

άντιχρυς αλλήλων χα&ημένονς χαι δμιλοϋντας εν πολλή παρ

ρησία ώς ήδη προβεβηχότας εν πολλή επιστήμη· χαί εκπλα

γείς επι τί) ανστηρία αυτών χαι ησυχία λέγει αντοϊς· Τέκνα

τί όντως έστέ άπ' αλλήλων διεζευγμένοι, μή άγαπώντες εαυτούς

εν φιλία, άλλ' ώς ήδη χρόνον πολύν βιώσαντες σωφρονεϊτε; 20

14. 15 Οϊ δέ άποχρι&έντες όμο&υμαδόν λέγουσιν αύτφ·

'Λλη&ώς πάτερ εν πολλή αγάπη Ισμέν, ν.αϊ τφ χνρίφ πεισ-9-έν-

1 παατώ Ρ || διαννχτερενααντες Λ. Ρ \\ - άπηλ&εν ϋΰ άφαντος έγέ-

νετο Ρ || άπ' ομ Β. 8 \\ έ'. α.] τον »αλάμον 8 \\ 'έμπρ. ((?) ομ Ό. Τ. Ρ \\

ειπών Ρ όντως αάά Α || 11 αντ.] όντως αάά Ρ || τ. χ.] μον Ο. Τ. 8 υβ8ΪΓΐ

αώΐ \ || 1 έπιβάντος Ρ \\ άπηλ&εν 8 ομ Τ. Ρ\ : γ/Τ || ο - τρ.] πλ. τρ.

6 β. Ρ (Τ): γ/Τ || &εωρίσας τάς τράπεζας 8 || 0 αντιχρνς ΡΧ. Ρϋ. ζ).

8 τβοίβ ηΐ υϊά: ή 111, 10; 148, 4; 160, 9; β 54 μ; 64 ϊ || 7 εϊρεν οηι Β.

Τ \: ά«ΙΊΊ || τον ννμφίον π. νπάρχοντα ϊλαρόν Ρ || 8 μ.] βασίλισσα 8.

(/ 10 || προσ. οτη ( || είπεν τη ν. Ρ λέγει τη ίδια ΰνγατρί 8 || 9 χα-

9έζε Α || αΐδεΐαε 8 || 10 ανμβ. τφ] μετά τον ννμφίον ανμβιωσάσης τω αρτι

σοι δοΜντι Ρ\\ τώ ά. τώ ίδ. Υ || ίδ. ομ 00. ΤΧ. ϋ. Β. 8: άβΙΊ || χ. δ\

ό δε 8 || π. α.] βασιλεύς 8: γ/ 8 || εϊπεν] τη βααιλίσση αάά 8 || 11 άγ. -

αχεπ.] προς τ. ά. αντής άγ. ον σχεπάζεται Ρ || την] ην έχει 8 \\ σ. ο. αχ.

ομ 8 || 12 ε. η ν. Ρ || πάτερ] πιειΙβΓ πιβα | 'ότι αάά Β (ο( Ο) ώς είπας αάά

Ρ: ο(120, 2; 139, 4; ο 62 β; 150 τη (Μή; αϊ \\ 13 ύπ. άγ. Ρ || άγ.] χαρά

χαϊ άγ. 8

14 γεναμίνον Β ομ Η \\ 15 είσήνεγχεν ΒΟ: ο{ 5 || ίί'ς ομ Β || '/αρμο-

αννην Η ομ Β || ηνρεν Β \\ 16 χα&. αντιχρν (ΰ(6) αλλ. άβίη αά Δ ίταηείί

Β: ΰ/~ ρταβ(

Γ = ΟΗ 16 αννομιλονντας 6 || 17 δη Η: ο( 20 || 18 αντοϊς ομ Η |

10 διεζ. ομ Η 1| αντονς Η || 22 πάτερ] οτι αάά Ο: ί/ Β
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μοι την όγάπην ής ήσ&όμην ταύτη τρ ννκτί, και αΐτήσομαι

τοντον τον άνδρα ον ήσ&όμην σήμερον, διό δη ονκέτι σκε-

πάσομαι, Επειδή το 'έσοπτρον της αισχύνης απ Εμού άφήρ?μαι ■

καϊ ονκέτι αίσχύνομαι η αιδονμαι, επειδή το έργον της αϊσχν-

δ νης και της α'ιδοϋς Εξ Εμοϋ μακράν άπέστη ■ και ότι ονχ Εκ

πλήσσομαι, Επειδή ή 'έχπληξις Εμοϊ ον παρέμεινεν καϊ ότι Εν

ίλαρότητι και χαρφ υπάρχω, Επειδή η ήμερα της χαράς ονκ

Εταράχ&η' καϊ ότι Εξον&ένισα τον άνδρα τοντον καϊ τονς

γάμους τούτους τονς παρερχομένους άπ' 'έμπροσ&εν των όφ&αλ-

^ 10 μών μον, Επειδή έτέρφ γάμψ ήρμόσ&ην και ότι ου συνεμίγην

άνδρϊ προσκαίρω, ον το τέλος μετά λαγνείας καϊ πιχρίας

■ψυχής υπάρχει, Επειδή όνδρϊ άλη&ινω σννεζεύχ&ην.

15 Καϊ 'έτι πλείονα τούτων λεγονσης της νύμφης απο

κρίνεται ό νυμφίος καϊ λέγει" Ενχαριοτώ σοι χύριε 6 διά τον

15 τες τψ όδηγφ της ζωής ερρνσ&ημεν της πρόσκαιρου μείξεως

χαϊ ψϋ·οράς· διό στερρψ χαϊ αλη&ινψ γάμψ συνεζεύχ&ημεν χαϊ

1 μοι] ταύτην αάά 8 || ην ϋΡ. Τ (ο( 2) ννν αάά Ρ || τη ν. ταύτη Ρ |

κτήαομαι Φ ΓβφΐΪΓ&πι ( || 3 ννμφίον 8 ίηοοΓπιρίϊβίΙβιη αάά \ || ον #.] 1ϋί

8θ πιίΐιί οβίβηάίί ( || 8ν Τ {ϋ( 1) ννν ως εϊπον αάά Ρ: <;/" 119, 12 \\ σημ.]

ηαο ηοοίβ ( οηι Ρ || 2-3 διό - έπ.] βί ς[ΐιο(1 ηοη δΐιιη υβΐ&ΐα (ηοο &1) φΐΪ3.

[ϊΐβτη ρ ίβφ \: ίΰτ οτι δε?? ο( 4 || 2 δη υηι 8 || ονκέτι] $βτ οτι ονκ?? β/" 4 |

σκεπάζομαι 8: $ετ έσκέπααμαι?? || 3 ελντρον ΥίεηβΓ ήοα (: «τ ακέ-

παστρον?? \\ άπ'] έξ 8: «/" 5 \\ 4 ονκέτι] ({\χοά ηοη (: 3ογ οτι ονκ? ογ2; 5;

β; 8; 10 || αιαχ. η οηι (: 4149, 18 \\ η] ονδε Α || ^5 τ. α. κ. οηι Ρ \ :

€(149, 18 || 5 κ. τ. α. οηι Ρ\\ έξ] άπ' Χ. ϋ(Υ). 8 τβοίβΊ ο{3; 111, 6

161, 5 (Ρ): άβΙ?? ο(ο 101 ηι \ οτι ονκ] ονκέτι ΰ. 8: 42; 4 || Μ έκπλ. -

η οηι Ρ || πλήσαομαι 8 πιβ ραβηϋβΐ ( )| 6 ή εκπλ.] ρβ,βηίίβηΐΪΒ, φΐββ ϊη

ιπίβπι Γββίίίιιίί (: β( ΒντΜίΙ / ο( ΛβοΙ ςΐνάίβε 1 (1900) ρ 284 \\ η οηι

8 Ι %κπλ.] έν αάά 8 (\) || έμοι - οτι] ονδ' ετι (I ονδέ τι) των τοιούτων

έν έμοί πάρεατιν άλλ' Ρ || ον οηι ί || παραμένει 8 (() || καϊ οηι Χ. 8 \

οτι οηι 8 \\ 7 χ. κ. ιλ. 8 || Ιλαρία €Ώ. Χ. ϋΥ. 0(Β) || νπάρχων 8 \

η] έν 8* ((): 4 10-12 Ύ || χαρ.] £αχ&θ αάά [ )| 8 έταράχ&ην 8* (ί) ||

έξον&ένιααν Α έξον&ένωαα €Ώ. Κ \\ τ. &. τ.] ηιιηο »οίιιπι οοΓΓίιρίίοηΪΒ (:

Νοβϊάβ&β αρ Ι,ίρείν,ηι II 2 ρ 424 ΒητΜϋ I & (6) || 8-9 τ. γ. τ.] βροϋβ

(ιιβϊ ^&πάϊιιπι) ηαηιπι ηιιρίϊβηχηι | || 9-10 άπ. - μον οηι \ || 9 άπό €Ρ.

Ρ{Τ?)Χ. ΡϋΥ. 0 οηι Κ: ή 119,2 \\ >» έπ.] διά τούτω 8 \\ έτερον γάμον

Α || έτ.] ηβΓΟ [ || ηρμ.] ίπαΐί^ί» βιιπι ( || 10-18 οτι - σννεζ.] έν ημέρα

χαράς ονκενεποκχ&ην (I ονκ ένεπαΙχθ-ην?) Τ: ΰ/~ 7; 8 8 \\ 10 οτι οηι Ρ \\

ονκ Ρ || αννεμίγη Α ένεμίγην Ρ || 11 άνδ.] ετέρω καϊ αάά Ρ \\ μ. λ.] με

τάνοια 8* φ || "-'2 π. ψ.] φθοράς ΟΌ || 11 πικρία 8' ([) || 12 έπ.] διά

τυντο 8 || αννεζενχ&η Α || 13 πλείω Ρ || τούτων Α. Χ ηίβ βίιηϊΐϊα ί

14 κύρ.] 6 &εός 8 άββ ηονιβ ( || ό] οτι Ρ || τον οηι ί

16 διότι (ί/" 122, 18) ατερεω Η \\ γ. κ. άλ. α
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ξένου άνδρός κηρυχ&είς καϊ έν ήμϊν εύρε&είς' ό μακράν με

της φ&ορας ποιησας και σπείρας | έν έμοι την ζωην 6 της 13 β

νόθου με απαλλάξας ταύτης της δυσιάτου και δυσ&εραπεύτον

και παραμενούσ-ης είς τον αιώνα και υγείαν σώφρονα έγκατα- 158 ν

&έμενός μοι' 6 σαυτόν μοι ϋποδείξας και πάντα τά κατ έμέ 5

έν οις είμι αποκαλύψας μοι' 6 λυτρωσάμενός με από της

πτώσεως και είς τό κρειττόν με παραγαγών , καϊ των μέν

πρόσκαιρων απαλλάξας, καταξιώσας δέ με των ά&ανάτων

και άεϊ όντων ό σεαυτόν κατευτελίσας ϊως έμον και της έμης 27 τΐι

σμικρότητας, ϊνα έμέ τη μεγαλωσύνη παραστησας ένωσης 10

σεαντω' ό τά ίδια σπλάγχνα μη έπιαχών έξ έμοΰ τον άπολ-

λυμένου, άλλα ύποδείξας μοι ζητησαι έμαυτόν και γνώναι τις

ημην καϊ τις και πως υπάρχω νϋν, ϊνα πάλιν γένωμαι δ ημην

ον έγώ μέν ουκ ήδειν, αυτός δέ έπεζητησας· ον μη έπιστάμην,

αντός δέ με προσελάβου' ου ήσ&όμην και ννν ού δύναμαι 15

τό ένδυμα της αισχύνης αφ' ημών άφηρηται. μη ονν τον λοι

πόν έλπισες οτι βιώσομεν εν μείξει αισχρά· ίπείσ&ημεν γαρ

1 χηρ. - εύρ.] Ιιιιο ιιβηίβΐϊ. Ι&ηάο ίβ ς[ΐιϊ ηιιιιίϊ&ίω 68 ρβΓ ιιϊπιπι Ηβ-

1)Γ8,βυπι ( || χηρ.] 6" την δδδν ύπέδειξας ήμίν της σωτηρίας Ρ || μεν Α:

ο( 122, 2 || 2 φ&.] ταύτης αάά Ρ || 2-6 ό - άπ. μοι οηι Τ || 2 ζωήν] δ της

δόξης της ίχεΐ χοινωνόν με ποιήαας αάά Ε || 3 ανιάτου Ρ. Ε οηι \ || χ. δ.

οηι 8 ( : ο[ 149, 18 || 4 χαΐ ρηιΐί] μη αάά Χ. 8 $ηρ β<τ II πιίηί αάά (: <μθί> ? |

4-6 χ. ύγ. - μοι οτη \ || 4 νγίειαν Β (τβείβΊ ο{ ϋ 158 β) δ λογιομδν 8 || έγ-

καταατήαας 8 || 5-6 δ ο. - άπ. μοι οηι Ρ || 5 ό σ.] ώς αυτόν Α. Ε ώς

εαυτόν Χ σεαυτόν 8: $ογ δ οεαυτόν? ο( 9; 11 || μοι] ηοΙ)Ϊ8 { || έμε] χαί

αάά 8 || 6 της] των 8 || 7 τρίτον Α \\ με οηι Α. Ε \\ χαί αΐί οηι \: $ΰτ δ?? ·\

8 προσκ.] προτέρων 1} || χ. δέ με] με χ. δε 8 \\ 9 χ. ά. ό. οηι { || 9_122,ί ό -

λέγω οηι Ο. Τ

Δ = Α. Φ (Φ = ΰ. ΡΧ. ΡϋΥ. ΟΚ. 8) 9 ό οηι Α. Υ \\ εαυτόν (Φ):

</ 5 || 9-10 έμοΰ - "να οηι Ρ || 9 έμοΰ χαί οηι \ || 10 της μεγαλωαΰνης V

τΏ <<Ι?> · (ί) II μ*ν·\ αον αΑά Ε || παραστήσεις Χ (() || 10-11 εν. α. ομ \

10 ενώαας Χ δείξεις 8 || 11 α. δ ομ 8 || εαυτώ Ρ. Χ: $ον σαυτω?? ογ 5 \\

ό τά ί.] οτε δια Α \\ ""12 μη - αλλά] ό 8 || 12 άλλ' Ρ. Κ || ίπιδείξας Ρ \\

με Α || σε αυτόν 8 \\ 12-13 γν. - δ' ημην] ββροηβΓβ α πιβ β» ςνιαβ ηοη δΐιηΐ

ωβα (: ο( Σίρχίιιβ I ρ 328 || 13 χαί τις οηι Ό. ΡΧ || χαί πώς οηι 8

13~122,5 Ίνα - λέγω] οηι 8

Δ = Α. Φ (Φ = Β. ΡΧ. ΡΌΥ. ΟΚ) 13 #] ώ Ε ως Α || 14 δε] με

αάά Ε* ((): ε( 15 || μή] ουχ Ώ ηοΐβ υ.1 ηίά: ί/- ουχ ζδ. βί 123, 4 \\ ήπιστά-

μην 1) || 15 με πρ.] αά πιβ αβηΐβΐί ( || με οηι Α. Ε: ο[ 14 || 15_122,4 ού - δόξαν]

ςαβπι ηηηο βηΐιηαάιιβΓίί ηβο ροββιιπι άίοβΓβ ςτιϊοςιααιη ςαοά ηββοΐο (

16 αίοχ. - άφ%ρ.] αίσχρας ηδονής άπερρίψαμεν Ο || 17 ήγοΰ ημάς βεβιω-

χίναι έν μίξει σωματικής άσωτίας & \\ γαρ οηι Ο
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άμνημονεϊν τούτον ον η αγάπη Ιν έμοί βράσσει , και ειπείν

μεν ώς δει οϋ δνναμαι, α δε~ χωρώ λέγειν περί αντον βραχεία

και πάνυ ολίγα, και ανάλογα ον τυγχάνει προς την εκείνον

203 τ δόξαν ονκ αΐτιάται δέ με άναιδευόμενον προς αντον λέγειν και

δ ά μη οιδα' δια γαρ την αντον αγάπην και ταύτα λέγω.

16 ΙΛκονσας δϊ υ βασιλεύς παρά τον νυμφίον και της

νύμφης ταύτα, την έσ&ήτα αντον διέρρηξεν και τοις παρε-

28 τΐι στώσιν αντω έγγνς αντον 'έλεγεν Έξέλ&ατε ταχέως και περιέλ-

&ατε 'όλην την πάλιν, και συλλαβόντες φέρετέ μοι έκεϊνον

10 τον άνδρα τον φαρμακόν τον κακώς παρατνχόντα έν τη πάλει

ταύτη· έγώ γαρ εισηγαγον αντον ιδίαις χερσίν είς τον οικάν

μου, και έγώ ειπον αντφ 'ίνα εύξηται έπί τη ατυχεστάτη μον

β-υγατρί' 'ός <5' αν εύρων αυτόν προσαγάγη μοι, πάν εϊ τι αν

τφ ό&ανάτψ βασιλεί· εγνωμεν την όδόν την απάγονσαν εις την

15 άτΐώλΐΐαν.

16 Ταύτα άκουσας δ βασιλεύς διέρρηξεν την εσ&ήτα αυτού

■/.ρόζων και λέγων τοις ττερι αύτοϋ στρατιώταις· Εξελθόντες

ταχέως και ζητησαντες φέρετέ μοι τον τίλάνον εκείνον, διότι

εγώ ιδίαις μου χερσίν εισηγαγον αυτόν ένταϋ&α. όστις δε

20 αυτόν εύρων άγάγτ] μοι, ούτος και την -9-υγατέρα μου σψσει και

1 άμνημονεύειν () [| τούτον ομ Α. Χ: άβ!?? αο· αντον ? || ον] σον Χ:

ε/5 Ι βράζει Β. Χ. (0)Κ έοτίν ϋ || 2 με Α: ε{ 121, 1 || αντ.] σον Χ:

ε{ 5 || βράχια Α. ϋΥ. Ο βράχνα Ά βραχέα Β. Ρ. Ρ: ηε(ε? || 3 τνγχά-

νοντα I). Χ || περί Α || έχ.] οήν Χ: </ 5 || 4-5 ονχ - οΐδα] αάιιβΓΒυδ ςιιβπι

ιιοη ρθ88ΐιπι οοηοβάβΓθ ιιί ς[ΐιίος[ΐΐ8,ιιι ππΜ άίοβηάυπι 8ϋ ειιιά&οίβΓ ( οηι

Χ || 1 άναδενόμενον Ρ οηι Ρ || αντον] α αάά Α || 6 αντ.] σήν Χ (() : ε( 1 ;

2; 3 || χ. τ. λ.] ΒΛίά,Β,χ 8«πι \

Δ = Α. Φ(Φ= ΟΒ. ΡΤΧ. ΡΌΥ. ΟΒ. 8) β . ννμφίον] χαΐ τού

των χαί πλείονα ενξάμενος ό δε β. τά παρ' αντον αχ. 8 || 7 νύμφης] εαντον

9νγατρός 8 || ταντα ομ 8: ε( 113, 8 || 7-8 άεϊ παρ. α.'! ((?) ε/" Γ\\ 8 αντω οηι

Α.Ρ. ΤΧ.Ά: άεΙ?? ε/Ί59,22; 14.5, 17; ε 53β; 54μ; αϊ\\ίγγ.α. οιη'ϋ.Ρ.

Ρ. 8: άεΙ?? || ίίπεν Ρ\\ έξέλ&ετε Ο. Τ. Υ. § || χαί οτη 0 || περιέλ&ετε ΤΧ ||

10 τ. &νδ. οηι 8 | || 10-11 τον χ. - ταύτη οηι ( || 11 Ιδ. χ. εία. α. 8 || 19 νπερ

της άτνχεοτάτης 1} || 13 9νγατρός V || 8ξ] ί'ως Α || ενροι Α || άγάγη πρός

με Ρ || πάν οηι Α. Χ. Ρ. Ε. 8: άεΙΊΊ ε( Τ εΐ 130, 9; ε 93ηι; 129 β || η τι

Α οτι ΤΧ ην τιν ΤΜΙο: ε( Γ || έάν Υ. Κ οηι 8 έργασίαν αάά Α

14 βαα.] ως ημετέρω αάά Η || 1,-15 εγν. - άπώλ. ομ Η || 16 τούτων Η \

17 λέγ.] χαί αάά Ο \\ περί ομ Η: «/" 7 || αντον ? || στρ.] είπεν αάά

9 || 18 διό Η: 4 120, 16 \\ 19 χ. μον Η || αντ. εΐοήγ. Η || 20 τοϋτον Θ || ίνρ.

οηι 0 || μοι] πρός με Ο || χαί οηι Β || σώζει μον τ. #. Η
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αιτήσηταί μοι, δίδωμι αυτφ. Άπελ&όντες ούν περιήλ&ον

ζητονντες αυτόν, καϊ ονχ ενρον αντόν πλεύσας γάρ ην. άπήλ-

&ον δέ και εις τό ξενοδοχεϊον όπου ην καταλνσας, και ενρον

εκεϊ την ανλητριαν κλαίονσαν και άνιαιαένην, επειδή μή παρέ-

λαβεν αυτήν με&' έαυτοϋ. έξηγησαμένων δ& αντη το πράγμα 5

το γεγονός Ιπι των \ νεωτέρων ίχάρη πάνυ άκονσασα, και 14 Β

άπο&εμένη την λύπην ειπεν Ννν ευρον κάγώ ώδε άνάπαυαιν.

Καϊ άναστασα άπήλ&εν προς αυτούς, και ήν ονν αντοις 159^

χρόνον Ίκανόν, ϊως ου κατήχησαν καϊ τον βασιλέα, πολλοί δέ

και των αδελφών συνη&ροίζοντο έκεϊ, $ως 'ότε φήμης ηχούσαν 10

ε'ί' τι αν με αίτηση δώσω αντψ. Έξελ&όντες ονν εν σπουδή

περιήλ&ον πάσαν την περίχωρον ζητονντες' καϊ μη ενρόντες

αυτόν εκεί την ανλήστριαν μόνην ενρον κλαίονσαν περϊ αντον.

ν.αϊ άναστασα ήκολοΰ&ησεν πάλιν ελ-9-ονσα προς τους νέους1

•/.αϊ οίκει συν αντοίς καϊ εξνπηρετονσα δηγεΐτο περί τον απτο-

στόλον καϊ των &ανμάτων αντον ών εποίησεν εν τη πάλει.

επϊ πολν ονν αγόμενοι οι νέοι κατήχησαν καί τον βασιλέα πεί-

1 μοι α'ιτήσεται 8 [| αίτήαεται Α. ϋ: ο/" ί14, 3 || με ΡΤ. ϋΥ. 0 οηι Χ\\

δώσω Ρ. 8 (</ 138, 1) παρέξωμαι Ρ || αντον Χ. 8 τούτω Ρ || ονν] δε Κ:

4 3 || περ.] την πάλιν άπασαν αάά Ρ \ 2 αντ. ρτίπέ] τον άπόατολον Ρ || αντόν

αΐί οηι (72). ΡΤΧ. Ρ. 8: άεΙΊΊ || άποπλεύσας Ρ \\ έλ&όντες Ρ || 3 δε] ονν

Α. Β: 4 1 || καί οτη Ρ || οπ. χαί κατ. ήν Ρ || ηύραν Ρ || 4 έχει οηι 1 1| αν)..]

8βάβηίβπι βί αάά [ || χ. αν. οηι Χ \: 4 149, 18 || μή] ον 8 (<·/" 121, 14) γάρ ονχ

Α {4 ο 57 ηι) κατέλιπεν αυτήν χαί ονχ Ρ || ΐ'λαβεν Α. Ρ [| 5 μετ αντον Ρ

ό απόστολος αάά 8 || δε οηι Ρ \\ αντ%] αντήν Α αυτών Ρ Τί$οΙιβηάοτ(

αυτών αάάβηά ρηίαοαί Τ/ήΙο: 4 113, 4 \\ 8-6 τό γεγ. πρ. Ρ || 6 έ. τ. ν.

οηι (: 4 8 || τω Α || νεωτέρω Α νεογάμων 8 \\ πάνν οηι ( τοντο αάά Ρ:

4 113, 8 || αχ. οηι \ \ 7 ά. τ. λ. οηι ( || ννν βί κ. οηι ( || 8 αυτούς] αάιιΐββοθΐι-

Ιβδ (: ΰ/~β βί Γ || 9 ε. ού] βί (: 410; 126, 2 || ού οηι Α \\ χατήχ&ηοαν Α:

4124, 1 || καϊ] εις Α || "> καί οηι 8 || ί'. ο.] καϊ 8: 4 9 \\ φήμην ϋΰ.

Ρ οηι 8 || ήκούσϋ-η 8

11 εϊ'] ο Ο: 4 Λ II ι"{ " αντω] αιτ. παρ έμον λήχρει (ί || 11-12 «V απ. π.]

π. απ. Η απέναντι τον βασιλέως αάά & || 12 ζητ. οηι Β || 13 αντ. ίχ.

οηι Ο || βοτ ανλήτριαν (4 108, 14) δε αάά Ο || αυτοϋ] χαί ζητούσαν αυτόν αάά

Ο || 14-15 χ. αν. - έξνπ^ οι δε τοΰ βασιλέως έπιλαβόμενοι αυτήν παρέστη

σαν τω βασιλεΐ η χαί προς τους νεόνυμφους έν τώ χιτώνι είσελ&οϋσα

έξ ύπηρετήσαι Ο || 13 $οτ ωχει? 4^8, 5; 130, 11; 136, 14; 124; 14; 138,

17 || 16 αντον οηι £ || πάλει] άπειρα χαί έξαίαια αάά Ο || 17-124,10 ί. π. -

πορ.] οι δε έχ &εον όδηγη&έντες οι νέοι χαί έ. π. τη πίατει χαί τή σω

φροσύνη προακαρτερήσαντες κατηξιώθ·ησαν ϋ-εΐας χάριτος ωστε χαί τον

βασιλέα χατηχήααι χαί προς τήν όδ. τ. χνρ. διεμμελείας πορ. άξιώααι Ο \\

17 3ΰΓ άγαλλιώμενοι ιιεί άγαλλόμενοιΊ
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τον αποστόλου, δτι έν ταΐς πόλεσιν της Ινδίας χατήχ&η και

έχει διδάσκει, και άπελ&όντες κατεμίγησαν αντω.

πράξεις Θωμά αποστόλου, περί της προς τον βασιλέα

Γουνδαφόρον είσελενσεως αντον.

17 "Οτε δέ εϊσήλ&εν ό απόστολος εις τας πόλεις της Ιν

δίας μετά !Αββάνη του έμπόρον, άπηλ&εν 6 Άββάνης εΙς

άσπασμόν Γουνδαφόρον του βασιλέως, προσανήνεγκεν δϊ

^ αντω περί τοϋ τέχτονος δν μετ αυτόν ηγαγεν. έχάρη δέ 6

βασιλεύς και πρός αυτόν εϊσελ&εϊν αντον προσέταξεν. εϊσελ-

10 σαντες την δδόν τον χνρίον πορεύεσ-9-αι. μετά δε χρόνον ηχού

σαν περί τον αποστόλου οτι εν Ινδία εστίν χαι διδάσχει· χαι

άπελ-8-όντες εβαπτίσ-9-ησαν αμφότεροι.

Πράξεις τον αγίου αποστόλου Θωμά οτε είσήλ&εν εν τ#

Ινδία χαι τό εν ονρανοΐς παλάτιον ψχοδόμησεν.

15 17 "Οτε δε εισηλ&εν δ απόστολος εν τή Ίνδίφ μετά 'Λβ-

βάνη τον εμπόρου, εν&έως άνήγαγεν τψ βααιλεί περί τον οιχο-

δόμον δ δε βασιλεύς χαράς πλησ&είς εχέλεναεν είσελ&εΐν τον

θωμάν. χαι εισελ-9-όντος αντον λέγει αντψ δ βασιλεύς· Ποίαν

1 τ. άπ. οηι 8 || οτι εί χ. χ. έ. δ. οηι ( || πόλ.] Γβ^ηο (: ί/ 5 |

υπάρχει Ε. 8 ό τον χριοτον απόστολος αάά 8 || 1-2 χ. έ. δ.] χαχή δ. Α

χ. δ. έ. 8 || '2 χατεπήγηααν Α || 3-4 πρ. - αντον οηι Α. Οΰ. ΡΤΧ. ΡΥ.

<)Κ. 8 &οίπβ 3ΐίβΓ ηυβ,ηάο Τΐιοιη&β 8,ρθ8Ϊο1ιΐ8 Ϊη£τβ88ΐΐ8 ββί ϊη Ιηάϊαπι θί

&βάίβο&ιιϊ1; ραΐαΐίαιη Γ6£Ϊ ϊη ο&βίο (: $ετ πράξις {β1} οτε ψχοδόμησεν

βιιηι Β (13)? 499, 1; αηίβ ο 119; αϊ \\ 5 οτε δε ε.] χαΐ οτε ε. 00 έλ&ών δ'ε

8 || ίί'ς - '/.] ΕΗοίοπιπι (ιιβΐ Η^γοΓοπιπι) Ιηάί&θ οίιιϊί&ίβπι ρ || τ. π. τβ^αατη

(: 4* || β μ. άββάνονς Ο: ο( 101, 5 β(Γ\\ 6~7 εις ά. οηι (€)Ώ τον αάά Ρ \\

7 γοννδιαφόρον 8 γοννταφόρον Κ: 4 101, 5 || πρ. δε] χαΐ πρ. ΟΏ. Β. |ί

πρ.] άνήγαγεν 8 (4 Γ) ηιιηίίαιιΗ πι ρ || 8 αντφ] τά αάά 8: ο{ Ζ ίί 125, 11 ||

ον - ηγ. οηι 8: 4 Γ \\ ον Ό || ηγ. μ. α (Ώ)Ρ || 9 προσέτ. ε. α. πρός α.

(Ο). 5 || έλ&εϊν Ό. Χ: 4 Γ || αΐί αντον] αντω Α οηι Β. Παάαη (|

»-125,1 ε. ο. α.] β* (: 4 Γ

ιο-ΐ2 μετά . άμφ.] χαΐ της άνάγεννήσεως τον &εΙον λουτρον μετόχους

γενέσϋ-αι χαΐ της ουρανίου παατάδος κληρονόμους ής γένοιτο πάντας ημάς

έπιτυχεΐν Ο άβ ([ηο 4 ρταβ^'

Γ = ΒΗΖ 13~14 Πρ. - ιδχ. οηι ΗΖ\\* ήλ&εν Β Ζ: 4 13 || άπ. »ωμας

αάά Η || άμβάνη ΗΖ || 16 άνήγγειλαν Ζ άνηνέχϋ-η Η: 4 Δ || βαθ.] τά

αάά Ζ: ϋ{ 8 || 17 ό Λ β.] χαΐ Β Ζ: 4 Δ || 17-18 τ. #. έλ&εϊν Ζ αυτόν εια.

Η' 4\ II 18 χαϊ οηι Β || εΐα.] μηδιάαας Η οηι Β: ί/ Δ || αντον οηι ΒΗ:

4 Δ || ό βαα. οηι ΒΗ : ο{ Δ
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&όντος ονν αντοϋ εϊπεν αντω 6 βασιλεύς" Ποίαν τέχνην έπί-

στασαι; Λέγει αύτφ ό απόστολος" Την τεχτονικην χαϊ την

ο'ιχοδομιχην. Λέγει αντφ ο βασιλεύς" Τίνα ονν οϊδας έν

ξνλοις έργασίαν, καϊ τίνα έν λίΰοις; Λέγει 6 απόστολος· Έν

μέν ξύλοις άροτρα ζυγούς τρντάνας τροχιλέας χαϊ πλοία χαϊ ό

χώπας χαϊ ιστούς, έν δέ λί&οις στηλας ναούς χαϊ πραιτώρια

βασιλικά. Και ό βασιλεύς ειπεν Οικοδομείς μοι παλάτιον;

Ο δέ άπεκρί&η· Ναι, οίκοδομώ και τελίσκω' δια τοντο γαρ

ηλ&ον, οϊχοδομησαι και τεκτονεϋσαι.

18 Και παραλαβών αύτόν ό βασιλεύς έξήλ&εν 'έξω των 10

πυλών της πόλεως, χαϊ ηρξατο διαλέγεσ&αι αντφ έν τη όδφ

έργασίαν οίδας έν ξύλοις χαϊ ποίαν Ιν λί&οις; Ό δέ άττόστολος

απεχρί-9-η· Έν μεν ξνλοις άροτρα χαϊ ζυγούς χαϊ πλοία χαϊ

τροχιλέας χαϊ χώπας χαϊ ιστούς, έν δε λί&οις στήλας, ναούς

χαϊ πραιτώρια βασιλιχά. Ό δε βασιλεύς εϊπεν Κάγώ τοιον- 13

τον χρείαν εχω τεχνίτον άλλ' οιχοδόμηοόν μοι παλάτιον. Καϊ

ο Θωμάς εϊπεν αντφ· Λιά τούτο γαρ ήλ&ον, τον οϊχοδομησαι

χαϊ τεχτονεύσαι.

18 Και λαβών αυτόν εξω της πόλεως διελέγετο περϊ της

οικοδομής τον παλατιού τό πώς τε&ώσιν οϊ θεμέλιοι, χαϊ οτε 20

1 π. τ. έ.\ ηιιοά Θ8ί οριΐ8 ίιιιιιη αβί φΐοά β,Γίίϋοίιιπι ηοβίϊ ? τη || 2-3 τ.

τ. κ. τ. ο.] ϊαϊιβΓ βιιιη ββπιιιβ ϊ&βη βί βΓοΗϋβοΙί ί ββπιιιβ βιιιη ΕΓίϊβοίβ

ατοΐιίίβοϋ ηχ || 3 λ. α. 6 β. οηι Ρ || αντω οηι Α || τ. ο.] τίνας οίχοδομάς

8 || 3-4 έν ξ. ο»ϊ ( || 4 έργ. οηι 8 || χ. τ. έν λ. οηι \ || τίνας 8 ποίαν Τ !:

"- ίιΐ£& βί. Β,τ&ίτΆ ( || αρ.] χαϊ αάά Τ. Ε. 8.: «/" Γ || χ. πλ. τρνπάνας τρο

χιακούς ζ. 8 || ζ.] χαϊ αάά Τ. Κ \\ τριττάνας Κ βίίπιιιΐοβ (: ν/" 103, 10 || τροχι-

νέας Χ τροχιλίας ΤΗίΙο (τ«οίί? ί/1 103, 11) οτη { || 5""β χ. πλ. χ. χ.] Γβπιοβ

ΙϊηΙηαιη βί ροηίοηηπι ϊ || *—" ββ- κώπ.] οτη 8 πλοίων αάά Ρ: ο( 103, 10 ||

6 ιστ.] ηααίαιη αάά ( || στ.] χαϊ αάά Τ. Κ. 8: ΰ/~ 103, 1 1 || να.] ηοηιι-

πιβιιί3 ( || χαϊ οτη Α. Ο. Ρ. £) || 7 βασιλιχά] Γβχ άίοίί Ιιιάαβ : Εί β£0 β£βο

Ϊ3.1Ϊ αΓίϊβοβ αάά \ οιιί Γβχ »ϋ: Τ&ΐβπι άυάυπι ΓβφΐίΓββ&πι ς[ΐιί Ιιαβο η,τύ-

Ηοί» ηο88βί αάά χη: ο[ Γ εί 104, 1 || 8 χ. τελ. οτη Τ. Κ || τελειώ 8 τε

λειώνω Ρ || γαρ] χαϊ αάά Α. Τ. 0 νβηιτηΊ || 9 εΐοήλ&ον Α || τεχτονίοαι

(Ρ). ΡΥ. (Β) τελειώααι 8 οηι (Τ): ο{ Η || 1<>-11 τ. πυλ. οηι Β. Β: ο{ Γ |,

11 αντω] τω άποστόλω:8 || έν τ. ό. οηι 8 (* (ΰ/~ Γ) τά αάά Ρ: ο[ 124, 8

12 ο ίί] χαϊ 6 Η || 13-15 έν - βαοιλιχά] την τεχτωνιχην πδοαν χαϊ την

οΙχοδομιχην έν παλατίοις τον άρχιτέχτονος Ιηαον Η: ε( 2 || 14 ιστ.]

πλοία χαί πιδάλια Ζ: ο[ 103, 10 || στ.] χαϊ αάά 7.: </ Δ || 15 βασιλεύς] χαράς

πλησ&είς αάά ΒΖ: ε( 124, Π \ ϊφη Η || 16 τεχ. (οηι Β) χρ. ποιονμαι ΒΗ:

^104, 2 || αλλά χτίσον ΒΖ || »·-« χαϊ - τεχτ. οηι ΒΖ\\ « άβΐ τον? ο(9 ||

19 I τ. π. οηι Β(Ζ) || 20 τ. παλ. οηι Η{Ζ) || το οηι Η: ο( 126, 2 \\ λί»οι ΒΖ
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ΐβο τν περι της οικοδομής τον πραιτωρίου χαϊ περί των θεμελίων

τό πώς τε&ώβιν, 'έως 6τε ηλ&ον εις τον τόπον έχεϊνον έν ω

έβούλετο την οϊχοδομήν γενέσ&αι' και είπεν *Ωδε βούλομαι

την οϊχοδομήν γενέσ&αι. Και 6 απόστολος Ναι φησιν και

205 τ 5 γαρ ό τόπος ούτος έπιτ?/δειος έστιν προς την οϊχοδομήν. τΗν

<ϊέ ό τόπος αλσώδης, χαι νδατα πολλά ην έχει. λέγει ουν

ό βασιλεύς" '!Λρξαι χτίζειν. Ο δέ 'έφψ Νυν ού δνναμαι

αρ^ασ&αι χτίζειν έν τω χαίρω τούτω. Και ό βασιλεύς Πότε

3ΐ τι φησιν δύνη; "Ο δέ 'έφη' 'Άρχομαι από δΐον και τελίσχω ξαν-

10 ήλ&ον πλησίον τον τόπον εν-9-α έβούλετο την οϊχοδομήν ποιϊραι

δ βασιλεύς λέγει αντψ' Ώδε βούλομαι ποιήσαι παλάτιον. Και

δ απόστολος· Και γαρ δ τόπος επιτήδειος εστίν προς την

οίκοδομήν. Ήν δε αλσώδης, νδατα πολλά έχων. Και λέγει

αντψ' "Λπαρξαι χτίζειν. Και δ απόστολος λέγει· Έν τω καιρώ

Ιό τούτψ ον δύναμαι κτίσαι. Και δ βασιλεύς είπεν "Αρχομαι

από νπερβερεταίον και τελειώ ξαν-9-ικψ. Ό δέ βασιλεύς έκ-

1 της τ. πρ. οϊχ. Ρ \ πραιτ. ίη Γα$ Ο παλατιού Β. Χ 1| '2 το οιη Χ: ο(' 125,

20 || ε. ο.] βί ρθ8ΐ(}ΐΐ8,ιιι ί: 4 123, 10 || 'ότον Χ. 8 ού Κ || ήλ&εν Ρ. ΡϋΥ.

Λ || 3 τ. ο. έβ. γ. ΟΒ || έβ.] ό βασιλεύς αάά Ρ (\) || γ. τ. ο. V \\ γίνεσ&αι Χ

ποιήοαι Τ. Β: ε/Τ || 3-4 χαϊ - γεν. οηι ΡΤ. Υ. ()Β || 3 κ. ε.] χ. ό βασι

λεύς εφη 8 || χαΐ οιη { || ειπών Α 6 βασιλεύς αάά Χ: ο[ Γ || 4 τ. ο. γ.

οτη 8 Ιβ αβάίβοαΓβ ιηϊΜ ρ&Ι&ίίυπι {: ο{ Γ\ ποιησαι Ρ || 4-5 χαϊ 6 - οίχοδ.

οηι Ρ || 4 χ. ό] ό δε 8 || ναί οτη ΟΒ. 8 || λέγει 8 || χαϊ οτη 8 \\ 5 γαρ οηι

Χ. 8 χαϊ αάά Β: ο( Β || έπ. έ. ό τ. 8 \\ ούτος οηι Υ. Γ)Β. 8 \\ π. τ. ο.]

&ί ϊά ( ΐη φιο ρΕίαίίυπι αβάϊϋοβΐιΐΓ τη || την οηι ΟΒ. Χ. 8: </ ΒΗ || οϊχ.]

τον παλατιού αάά 8 || 6 δε] γάρ 8 || άλσ.] ρΓβίυιη ( || ν. - έκ.] ν. π. εχων

Τ. 8: 4 Γ || ούν οηι 8 || ' άρξονμαι 8 (ί/ Ζ) ονν αάά Β. Ρ. ΡϋΥ. ΰ

τό αάά Β τον αάά 8 (</ Γ) ννν αάά ΧΜο αάά \ \\ δε οηι 8 απόστολος αάά

Β. 8: </ Γ || 9 αρξ.] άρτι Β οηι Β. Χ ( || χτ. - τοντω οηι 8 \\ βαθ.] εφη αάά

8 || πότε] χαϊ πότε Ρ. 8 φ ονν αάά ΟΒ. ΡΧ. ΌΎ. ζ>Β δε αάά Τ || 9 φ. δ.]

δνναααι φ. Β αρξη χτίζειν Ρ || φησΙν οηι 8 || δ ίβ ε.] χαϊ (λέγει ϋ) δ από

στολος ϋ. Ρ || δε] 9-ωμας αάά 8 \\ φησι 8 ομ Β || αρξομαι Β: ο( Β || από]

μηνός αάά Φ \\ δ.] ίθΒΗΗ ( || τελειώ Τ. Ρ. (Β). 8 (</ Γ) έν αάά Ρ(Χ).

ΡϋΥ. 0 έν τω αάά Α. Β : ο{ 127, 2 || ξ.] ηίβ»η ί

10 εν&α - ποι. οιη Η || ποι. τ. ο. Ζ \\ 11 λ. α. ό β. Η \\ 6 β. οηι Β :

4 Δ || π. παλ. οηι ΒΗ : άβΙ? ο{Δ || χ. ό άπ. οιη Ζ εφη αάά Η |

18 γαρ] χαϊ αάά Β: ο[ Β || την οηι ΒΒ: άβΙ?? ε/~ Δ \\ 14 άπάρξον Ζ τον

αάά ΒΗ: 4 8 || εφη Η: ο[ Δ || 14-15 έν - χτ. οηι Β || 15 χτ. ον δ. Η || χαϊ -

είπεν οτη ΒΗ: ηοη ηιιΙΙα ίηΙβτνϊά<ιιιιηί ο( Δ || αρξομαι Β (</ Β) δε αάά Η \

16 από] τον αάά ΒΗ: ο( Δ || ύπερβεραιτίον Β (φενρονάριος ηι§ Ο) || ςαί>-

&ι/χον Η (ανγονατος ηΐ€/ 0) || ό δε] χαϊ ό Η: ι'/Ά || έχπλ. οιη Β Ζ (^ 8)

έπΐ τω ρήματι τοντο αάά Η
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&ιχώ. | Ό δέ βασιλεύς ϋ-ανμάσας ειπεν · Πάσα ο'ικοδομή &έρονς 15 β

οικοδομείται· σύ δέ αντψ τφ χειμώνι δύνασαι οιχοδομησαι

και κτίσαι παλάτιον; Καϊ 6 απόστολος έίπεν Οντως οφείλει

γενέσ&αι, καϊ άλλως ουκ έχει. Καϊ 6 βασιλεύς ειπεν ΕΙ

τοίννν τοντο 'έδοξέν σοι, διαχάραξόν μοι πώς γίνεται το έργον, 5

έπειδη δια χρόνου έρχομαι ένδάδε. Καϊ 6 απόστολος κάλαμον

λαβών διεχάρασσεν μέτρων τον τόπον, καϊ τάς μέν &νρας

ϊτασσεν κατά την άνατολην τον ήλιου βλέπειν προς το φως,

τάς δέ ϋ-υρίδας κατά δύσιν προς τους ανέμους, τό δέ άρτο- 32 τΐι

ποιεϊον προς μεσημβρίαν έποίησεν είναι, τον δέ άγωγον τον 10

ύδατος τον εις την νπηρεσίαν εις τό άρχτωον. ο δέ βασιλεύς

ιδών ειπεν τω άποστόλω· !Αλη&ώς τεχνίτης ει, καϊ πρέπει

πλαγεϊς λέγει- Πάσα οικοδομή θέρους οικοδομείται· σύ δέ

χειμώνος κτίζεις; Και δ απόστολος λέγει· Οντως οφείλει γενέ

σθαι. Καϊ δ βασιλεύς ειπεν Εϊ τοντό σοι εδοξεν, καν δια- 15

χάραξόν μοι αυτό ϊνα ϊδω, επειδή δια χρόνου έρχομαι ενθάδε.

Ό δέ απόστολος λαβών κάλαμον διεχάραξεν μετρών τάς μέν

θυρίδας προς ανατολάς ηνοιξεν προς τό φως, τάς δέ θύρας

προς δύσιν, τό δέ άρτοποιείον προς μεσημβρίαν, τον δέ άγωγόν

τον ύδατος εις τό άρκτψον. Ίδών δέ δ βασιλεύς τον τύπον 20

λέγει· ΙΑληθώς άνθρωπε τεχνίτης εΐ καϊ πρέπει σοι βασι-

1 δ δέ] καϊ δ Α: </ Η \\ »ανμ. οπι 8 \: ο{ Γ || εφη Ε || 2 δε] ίν αάά Ο ειφ

ίστ Χ: ο( 126, 9 \\ αντψ οτπ Ο \ || μέλλεις οίκοδομεΐν 8 δ,βάϊβο&β ( || 3 χ.

χτ. π. ομ 8 \: άεΙΊΊ ε{ 149, 18 || ειπεν ομ Ό || 4 χ. - έχει οτη Χ: ο( Γ \\

αλλω Α || ϊατι Β ϊστιν Κ \\ χ. δ] δ δέ 8 δ Κ \\ 'έφη ΟΒ λέγει 8 \\ 5 τοντο

το/ν. 1} || τοίν.] οτπ Τ. Β. 8: ο( Γ || τοντο] όντως 8 ννν αάά Κ || σοι ϊδ.

8 (ο( Γ) λαβών χάλαμον αάά 8 χαν αάά Τ: ο( Γ || μοι] αντώ "να ϊδω

αάά Γ((): ο( Γ || πώς - 'έργ.] τό παλάτιον πώς αντδ ποιήσεις 8 οτη ( || 6 £ν-

ταν&α Β: </ ΒΖ || άπ.] Ιηάαβ νιβηίί βί ( || 6-' λ. χάλ. €0. 8: ί/Τ|| 7 δ.

μ.] οοβρίί ιηβίΪΓί ( || διεχάραξεν 8 |) μέτρω Β. Χ. Υ. (λ 8 ένμέτρως V Ι|

» έταξε ϋ έατηαεν Α άνέωξεν 8 (4 Γ) τβΚψιϋ ( || χ. τ.] πρδς V \

την - ήλ.] τάς άνατολιχάς τ. ήλ. ανγας 8 || την ομ V || βλ. οτη (; άβΙΊ

410 βί Γ || πρδς οτη ΟΒ. Τ || 9 9νρ. δε Α \\ τονς οτη 8 || άρτοχοπεϊον (Ρ.

Υ. 0)Κ άρχτοποιδν 8 \ 10 είναι] βλέπειν 8 \\ 11 τον] τον 8 || αΐί εις] $ω·

πρδς? ο{ 10 || τον αρχτον Β μέρος αάά β. 8: <·/"./?

13 έπιτελεϊται Η || 15 δοχει ΒΗ: <:[ Δ || 18 ένταν&α Β Ζ: ο/Ό \\ " λ.

χ. οτη Ζ Ι έχάρασσεν Β διαχαράξας Ζ: $ΰτ διεχάρασσεν ?? ο( 8 \ μ.] το

μέτρον Ζ χαΐ αάά Β: ^ Δ || 18 άνατολην Β : 4 Δ || έταξεν Ζ: 4 8 \

19 άρτοποίον Η \\ εις Η \\ λίβα Β(Ζ) || 20 πρδς Ζ χατά Η || τδ οπι

ΒΗ\\ άχτόων Ζ αρχτον ΒΗ μέρος αάά Ζ: 4 Β8 || '21 βασιλεϊ ΒΗ: ο[ Β
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σοι βασιλενσιν έξνπηρετεϊν. Καϊ πολλά αύτώ χαταλείχρας

άπήλ&εν άπ αντον.

19 Και κατά καιρόν άπέστελλεν άργύρια καϊ τά Ιπιτή-

δεια, τά τε προς την ζωην αντον τε και των λοιπών έργατών.

206 τ 6 δ λαμβάνων πάντα οίκονόμει περιερχόμενος τά άστη καϊ

τα πέριξ χωρία, διαδίδων και ενσεβείας παρέχων τοις πένησιν

ιβι νν και τε&λιμμένοις, καϊ άνεσιν παρεϊχεν αντοϊς, λέγων Οιδεν

ό βασιλεύς βασιλικών τενξασ&αι άμοιβών, πένητας δε προς

το παρόν άναπαύεσ&αι χρή. Μετά δέ ταντα ό βασιλεύς προς

10 λεναιν εξνπηρετεϊν. Και χαταλείψας αντψ χρνσίον ίχανόν απε-

δήμησεν.

19 Και χατά καιρόν άπέστελλεν αντψ δαπάνας χαϊ αλλα

επιτήδεια· ό δε απόστολος περιήρχετο τάς πόλεις χαϊ τάς

χώμας οιχονομών τοις δεομένοις χαι ευσέβειας παρέχων τοίς

15 πτωχοϊς ελεγεν Τά τον βασιλέως τψ βασιλεϊ δο&ήσεται. Καϊ

ήν ίϊνεαις τότε τοις πτωχοϊς. μετά δε χρόνον απέστειλεν προς

1 βασιλεϊ Κ (\) Γββϊΐιιιβ ρ : </ ΒII || έξνπηρετεϊσΰαι Α: ο{ Β || πολλά]

ιηα^ηίίπι ρβουηίαιη ( πιιιΗο ροηάβΓβ »ιιγϊ ιη ρβοηηΐαβ ίηδηίί&β ρ χρήματα

αάά 8: ΰ/' Η \\ κατ. αντώ Ε. 8 (ΰ/' Γ) ό βασιλεύς αάά 8 || αντψ] χρή

ματα αάά Ρ Ό || 2 άπ α. ([)] έν τω παλατίω 8 οτπ Α || 3 κ. κ. κ.] οηι

8 || καϊ κ.] κ. δε ΟΒ. ΡΤΧ. ΡϋΥ. ο{ Γ || απέστειλεν Χ (ο/Ή)

δε αντώ αάά 8 || άργ.] 8Γ£βηί.ιιιη βί αιιπιιη { εις διατροφήν αντον αάά

8 || τά] αλλα Τ. 8: ^ Γ || * τά τε - έργ. οηι \ || τά τε οηι 8 || τε

άεΙΊ αη τε ζένδνματα καϊ τά>? «/" ο59ηι || την] πρςοκαιρον αάά 8 ]

αντον - έργ. οπι 8 \\ τε οηι Ρ. ΤΧ || 5 ο] ώς Α ταντα Ρ || λ. π.] βχοβρίβ,

ρβουηΪΕΐ τη οηι \ || λαμβ. οηι 8 || 5-7 οίκ. - π. α.] οίΓουίβ&Ι υϊοοβ βί ορ-

ρί<1& βΐ ιηίηϊβΙπώαΙι ρ&υρβη&ιΐΒ βί Γββοϊββ&ί βάβίοΐοβ ( || 5-6 οίκ. - χωρ.

οηι 8 || 5 ώκονόμει ΟΒ. Τ. Κ: 4130, 1; 136,2; 138,4 || β διαδιδονς ϋ

έδίδει 8 || κ. ε. π. οηι Β. 8: ε( Γ\\ 7 καϊ αΐί οηι 8 (77) τοις (οηι Κ) δεομένοις

αάά ΡΤΧ. ΡϋΥ. 0Κ || 7 αν. π. α. οηι 8 \\ παρέχων Β. Ρ. Β: ο( Γ ||

αντοϊς οηι ΟΒ. Τ και αάά Ρ || ελεγεν Β || 7-8 οϊδεν - χρή] οταν τά τον

βασιλέως παρέχει τις τότε άναπανεται 6 βασιλενς 8 φΐαβ βυηί Γβ^ϊβ Γβ£Ϊ

(Ι&βυηΙιπ· βί ηινιΐΐί Γβφΐίββοβηΐ; ( || 8 άμ.] δωρεών Κ || 9 ταντα] πιιιΐίιιπι

ίβπιροηβ { (ρ[ Γ) άϊβ8 πιιιΐΐοβ ιη

10 έξνπηρετεϊο9αι Β; ί/" Α || χρήματα ικανά Η: οΤ 8 || 12-13 δαπ. κ. α.

έπ. α. άπέατηλιν Η: οΐ Χ || 12 άλλα] προς τήν χρείαν αάά Ζ: ΰ{ 8 || 14 οίκ.]

χωριγών ί( αάά αντά Η: ε{ 130, 19 || 14-15 καϊ - πτ. οηι ΒΖ: ο{ Δ βΐ 130, IV ||

15 Ι'λ.] γαρ αάά ΒΖ || 16 ην &>.] αν. ϊαται Β οηι (Ζ) || τότε οηι Β(Ζ): άβΙΊ

πολλοίς ΒΖ \\ χρ.] τινά αάά Ζ {ονϊ 120, 17 αάά πολλνν): 130, 16 βί Δ
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τον όπόστολον άπέατειλεν πρεσβεντήν , γράιρας αντφ τάδε·

Σήμαναν μοι τί πεποίηχας, η τίνα σοι αποστείλω , ή τίνος

χρήζεις. ΙΑποατέλλει αντω ό απόστολος λέγων ότι Το πραι- 33 Τϊ

τώριον 'έκτισται, μόνη δ& ή στέγη περιλείπεται. Ό δέ βασιλεύς

άκούσας έπεμψεν αύτφ πάλιν χρνσίον και άσημον, γράψας δ

αντφ 'ότι Το πραιτώριον ε'ί γε γέγονεν στεγασ&ήτω. Ό δ&

απόστολος προς τον χύριον είπεν Ευχαριστώ σοι κύριε κατά

πάντα, ότι άπέ&ανες προς ολίγον 'ίνα ϊγώ ζήσω άιδίως έν

σοι, και πέπρακάς με 'ίνα πολλούς έλεν&ερώσης δϊ έμοϋ. Και

ουκ έπανετο τον διδάσκειν και άναχρύχειν τούς τε&λιμμένονς, 10

αυτόν δ βασιλεύς μα-9-εϊν εί εχτίσ-9-η τό παλάτιον χαϊ δηλοί

αντώ ό Θωμάς· Τό μεν παλάτιον εχτισται, ή δε στέγη περι

λείπεται. Τότε δ βασιλεύς άπέατειλεν αντφ χρνσίον χαι άαη-

μον πολύν γρόψας αντφ· Τελεσ&ήτω τό παλάτιον. Ό από

στολος προς τον χνριον είπεν ' Ενχαριστώ σοι κύριε 'Ιησον 15

Χριστέ" άπέ&ανες γαρ 'ίνα ζωώσίβς με χαϊ πέπραχάς με ϊνα

πολλούς ελεν-9-ερώσω. Ονχ έπανετο δε άναψύχων τούς -9-λιβο-

1 άπέοτ. αηίε 6 128, 9 {Ε). 8 (εί Γ) αηίε προς (Ό). Τ\\ πρεσβ. - τάδε]

λίγων 8 |! πρεσβντην Α. Χ. (Ε) ητιηΐϊθ8 \ ρυβι-08 ιη || ταύτα V || 2 τί

πεπ.] περί τον παλατιού Ρ || η - αποστείλω ομ 8 || 2-3 η τ. χ. οτπ ( φΐίά &ά-

Ιιτιο ϊηάί^βββ ιη || 8 η] χαΐ Ρ || 3 απ. α. - λ.] δ δε άπ. δηλοϊ α. δι έπιατολής

8: είΓ\\ έποοτελλει 0 ίπιατέλλει ((7)2) καΐ δηλοΐ Ρ (εί Ρ) δε αάά Χ. {Κ)

ονν αάά 0 || ο άπ.] Ιαά&β ( || οτι οτπ Ρ. 8: εί Γ || τό] μεν αάά ΰ. Ρ. 8:

εί Ρ || παλάτιον Χ ρ&ΐατ,ϊιιπι τη: εί Γ βί 6; 103, 11; 125, 6; 126, 1 ; 130, 6;

εί 125, 7; 127, 3; αϊ || 4 κέκτηται 8 (ε/' Ζ) έκτήσ&ει Ε έκτίστη Α || μόνη οτπ

8 ί τη; άβΙ? εί ΒΗ \\ η δε 8 || ύπολέλειπται 8 \\ βασ.] ταύτα αάά Τ: εί Γ βί

113, 8 || 5 άπέατειλεν Ε: ΰί Γ || πάλιν οτπ 0 ( ϋβΓ&ίο τη: α[ Β || άο.] άρ-

γνριον ΟΌ. Ρ αργυρον πολνν 8: οί Ρ β( 102, 1 || παλάτιον Χ: 3 || 0 εϊ'

οτπ Ρ \ || γε οηι(0)Ό. ΡΤΧ. ΡϋΥ. £λΚ. 8: άβΙΊ || γεγόνει 1/ οιιι Ρ \ ||

ακεπασ&ήτω Ρ || 8 π. όλ. οηι \ || 9 ιΛβΓαΓθΐη {: εί Γ* \\ δι έμέ Ρ. Ρ

οτπ ( || ^ΙβΟ,1 λέγ. τ. τε&λ. Ρ

11 μ«9.] »έλων αάά Ζ {ϊ?ι^α 17 'ίνα μά&η Ζ) || 12 β.] άπόοτολος Β Ζ:

ε/' ( || οτι μεν τό Η || κέκτιαται Ζ: εί 8 || ή δε] μόνη δε ή Ζ: εί Δ || περί-

λειπται Η \ 13 τότε (()] καΐ άκονοας Ζ πάλιν αάά Β: εί Δ || ό βαο.

οτη Β || αποστέλλει Β || προς αντδν Η || χρ.] ιχανόν αάά Ζ \\ 14 πολύν

οηι Β Ζ: $εΓ πολν? ά«1? ε(" Δ || τελεσ&ψαι Η || 15 λέγει Η || σοι] δέσποτα

των ολων αάά Η || κύρ.] δέσποτα Β || 15-16 Χρ. οιη \: είΔ || 16 γάρ

οηι Ζ: ε{ Δ || ζωοποιησεις Β || 17 ρο$1 έλ. ϊΐβταί ηοη ηιάΐα βχ 128, 13 -

129, 11 Ζ || έπανσατο Β

9
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λέγων ότι Ταντα 6 κνριος οϊκονόμησεν νμίν, καϊ αυτός παρέχει

έκάστφ την τροφήν αυτός γάρ έστιν ό τροφευς των ορφανών

και οικονόμος των χηρών, και πάσι τοις τε&λιμμένοις αντός

γίνιται άνεσις καϊ άνάπαυσις. \

16 β 5 20 "Οτε δε παρεγένετο 6 βασιλενς είς την πάλιν, Ιξηταζεν

τους φίλους αυτόν περί τον πραιτωρίου οί 'έκτιζεν αντώ

207 τ Ιούδας ό και Θωμάς· 'έλεγον δέ αϋτω ότι Οντε παλάτιον

'έκτιΰεν ούτε άλλο τι έποίησεν ών επηγγεέλατο ποιησαι, άλλα

περιέρχεται τάς πόλεις και τάς χώρας, και εί τι 'ίχει πάντα

10 δίδωσι τοϊς πένησι, και διδάσκει &εόν νέον 'ένα, καϊ νοΰονντας

μένους λέγων· Ό κύριος ημών οιχονόμησεν ταντα' αυτόν γάρ

μόνον εστίν η έντιμος δόξα· ότι αντός εστίν πατήρ των ορφα

νών και των χηρών προστάτης καϊ τοις εν &λίψει αυτός γίνεται

άντιλήπτωρ.

15 20 Μετά δε χρόνον ήλ-9-εν δ βασιλεύς εν τι] πάλει καϊ

επερώτησε τους φίλους αυτόν περϊ τον παλατιού ό εκτισεν δ

Θωμάς· καϊ λέγουσιν αύτώ εκείνοι· Ονδεν παλάτιον εκτισεν,

ονδε ετερόν τι έποίησεν αλλά περιέρχεται τάς πόλεις καϊ τάς

κώμας χορηγών τοις πένησιν, καϊ διδάσκει 'ένα &εόν είναι, και

I οτι οηι 8: ο(129, 3 || ταϋτα υηι\: ε/Τ\\ ώκονόμησεν Οΰ. ΡΤΧ. Υ. Κ

{ο(128, 5 ε( Γ) <1βί ηοΙ»8 τβηιπβπι (: ο( Β || ημϊν Ο. ΡϋΥ. 0 || «·-» κ. α. -

τροφήν οηι 8 οαί βοΐΐ ββί £ΐοηα \: ο[ Γ || 1 αυτός] αντη Ρ | 3 ο(χ.]

κριτής 8 \\ αντός οηι Α: ο( Β || 4 γ. αν. κ. άν.] πππίβίΓ&ί ( || άνάπ.] παρα-

μνθ-ία 8 || 5 παρεγένοντο οι άποαταλέντες προς τ. π. 8 || ε'ξέταζεΐ' *>':

ο[104, 7 || β αντον] ό βασιλεύς αάά 8 || παλατιού Χ. 8: ο{ 129, 3 ί( Γ* \\

ω Ρ || εκτισεν Ο. </ Γ || αντώ (() οηι Λ. 8 χα. : ΐ{ Γ | 7 Ί. οηι €.

Χ. 8 || ο οηι Ο. 8 || καϊ οηι α Χ 8: «/" 100, 4; 102, .5 || ελ. δε] οϊ δε φίλοι

τον βασιλέως ελ. 8 &1 ίΐΐί άίχβπιηί ιη : ο[ Ζ || ονδε Χ. 8 ηαΐΐυπι (: «/ Γ* ]<

8 ονδε 8: ϋ( Γ \\ ων έπ. π. οηι ΰ ( : ε( Γ || 9 περ.] οίι·οαίΙ>Εΐί ( || τάς αΐΐ

οηι 8 || χ.] κώμας 8 {[): ο( Γ || 9-10 εΐ- πέν.] δίδ. τ. πέν. ει τι δέδωκας

αντώ 8 || 9 εΐ τι έ'. π.] αυπιπι ΐυιιπι ιη οηι ( || 10 ε'να] έν ώ Φ οηι ( ηα:

(ί£ΐ?? €{ Γ

II λ.] και ).. αντοϊς Η καϊ ελεγεν Β || ήμ. οηι Ζ: ί6Τ νμών? ({) || οικο

δομήσει Β: ί/ί || 1,-12 οτι αντώ μόνω Β || γ, μ. (β οηι Ζ || 12-14 οτι -

άντιλ. οηι Ζ || 12 π. τ. ό.] τ. ό. τροφενς Β: </ Δ || 13 έν 9λ.] &λιβομένοις

Β || αντ. οηι Β: ο[ Δ μόνος αάά Η || 14 άντ.] άνάψνξις Β: ΰ( Δ \ 15 μ.

δε χρ.] αΙΗ || ι»-1· κ. έπ.] ίρωτών ΒΖ \\ επηρώτησε?? 135, 18 \\

ι"-ι7 8- θ. οηι ΒΖ || « έκ. οηι ΒΗ: άβΙΊ ο( 8 τη || ονδε ΒΗ: ο? ( ||

παλ. οηι ΒΖ \\ 18 οντε Η \\ 19 κώμ.] ποιών ευσέβειας καϊ αάά Β Ζ: </ 128,

14 || χορ.] αντά αάά Η: ΰ/" 128, 14 || Ιηαονν αάά Β
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&εραπενει και δαίμονας όπελαύνει και άλλα πολλά ποιεί παρά·

<5ο|«· και νομίζομεν ήμεϊς 'ότι μάγος Ιστίν. άλΧ αί ενσπλαγ-

χνίαι αντον και αί ιάσεις αι δωρεάν έξ αντον γινόμεναι, 'έτι

όέ το άπλονν αντον και έπιειχε~ς και το της πίστεως αντον

σημαίνει 'ότι δίκαιος ϊστιν η απόστολος τον -θ·εον τον νέον δ

όν αντός καταγγέλλει" συνεχώς γάρ νηστεύει και εύχεται, και

άρτον έσ&ίει μόνον μετά άλατος, και τό ποτόν αντον ύδωρ,

και φορεί ίι» Ίμάτιον είτε έν ευδία εϊτε έν χειμώνι, και ονδέν

παρά τίνος λαμβάνει, και ά ϊχει άλλοις δίδωσιν. Ταντα

34

162

πολλά είσιν παράδοξα ά ποιεί· νεκρούς εγείρει· τυφλούς ποιεί 10

βλέπειν, χωλούς περιπατεΐν δαιμονιώντας κα&αρίζει·

'ότι τό επιεικές αν- και φορεί εν Ιμό- και φορεί εν ίμά

τιον τό δε βρώμα

αντον εστίν άρτος

και ύδωρ ' η ότιμάγος

εστίν αλλά αί ιάσεις

τον και απλούν και

αί ιάσεις αί παρ'

αντον γινόμεναι τού

το δηλοϊ ότι δίκαιος

εστίν και απόστολος

νέον &εον· φορεί

γάρ και εν ίμάτιον

και τό βρώμα αντον

άρτος και υδωρ

εστίν ' και παρά τίνος

ονδεν λαμβάνει, δι

δάσκει και νέαν δι-

δαχήν περί εγκρα-

αντον ας ποιεί και

τό άπλόν αντοϊ) και

επιεικές τοϋτο ση

μαίνει ότι δίκαιος

εστίν η απόστολος

νέου ■θ-εον' πνκνο-

τέρως γάρ νηστεύει.

τιον τό δε βρώμα

αντον εστίν άρτος

και υδωρ. και νομί- 15

ζει ότι μάγος εστίν

η ότι απόστολος

νέον ■9-εον. αλλά

και ιάσεις ποιεί, και

τον άπλονν αντον 20

επιεικές εστίν πν-

κνοτέρως γάρ νη

στεύει.

1 άλλα οηι | || ποι.] σημεία αάά 8 || παρ. οηι\ || 2 «οτ ένομίζο-

μεν?? || μ. ί. άλλ'] μάλλον Α || άλλα Ώ. Χ. 8 || αϊ] ή Α οηι Ε. 8 || εύ-

απλαγχνία Α (0 οηι 8 1| 3 αντον ρτϊνε οηι 8 || αϊ ρηη$ οηι Ε. 8 || αϊ δ. (()]

χαί δωρεάς 8 καΐ αι δωρεαΐ αί ΟΌ. {Ρ)ΤΧ. ΡϋΥ. ΟΕ \\ εξ] νπ Οΰ παρ

Ρ || γίνονται 8 \\ 4 Λ] χαί αάά Χ. ΡϋΥ. ζ>Β. 8 || τό άπ. -π. α] βχβΓ-

οίί&ϋο ιιΪΓίηίϊβ βί ρίβίΜ βϊϊΐ3 ( || $ΰτ κ. τό ίπ. {άβΐ αΐΐ καΐ)?? || ίπ. χ. τό

οηι (Ρ). 8 || άεΐ χ. τό τ. π. α.? ο/Τ \\ τό τ π.] ή πίατις Ό. 8 οηι (Ρ) [|

5-8 'ότι - κατ.] ιη&^ιαιη ϊΐίαπι Θ88β τη || 5 δίκ.] &νιΐ ιηβ,^νιβ ( || η] καϊ 8 \\

τ. ν. θ. {οηι αΐΐ τον) Ό. 8 || 6 8ν α. κ. οηι [ || 7 μόν. ί. Ε. 8 || μόνον

οηι Τ (: </" Γ \\ ό ποτός 8 \\ αντ.] ίστιν αάά Τ. 8 \\ » είτε έν ε. ε. έν χ.

οτη 8 Π| 9 λαμβ.] άλλα αάά ϋϋ. Τ. 8

10 ίατιν απερ ποιεί {οηι παρ.) ΒΖ || 10-11 νεκ. - περιπ.] και Ζ || 10 νεκ.]

γάρ αάά Β || ίγ.] ίκ τών τάφων αάά Η || 10-11 τνφ. - κα&.] καϊ κνλονς

θεραπεύει καϊ δαίμονας άπελαννη Β || 11 καθ-.] ίαται Ζ || 12-132,15 ίβρα-

ταΐίηι άβάϊ ΗΒΖ || 20 (Ζ) τον] ββν τό || 22-23 {Η) $ον ονδεν π. τ.?

9*
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άκουσας δ βασιλεύς ταΐς χερσιν αντον την όψιν προαέτριιρεν,

την κεφαλήν αντον κινών Ιπι ώραν πολλην.

21 Και μετεπέμ\ρατο τον 'έμπορον τον αγαγόντα αντον

χαϊ τον άπόΰτολον, χα'ι ειπεν αντώ' "Εκτισάς μοι το παλάτιον;

5 Ό £έ έφη· Ναι, έκτισα. Ό δέ βασιλεύς ειπεν- Πότε ονν

ύπόγομεν και βλέπομεν αντό; Λ0 δέ άποκρι&εις αντω Ιίφη'

Ννρ αντό Ιδεϊν ον δννασαι, αλλ' όταν τον βίον τούτον έ|έλ-

&ης βλέπεις αντό. Ό δέ βασιλεύς πάνν όργισ&εις έκέλενσεν

τείας χαϊ παρ&ενίας

10 χαϊ χηρύσσει ενα

&εόν άλη&ινδν Ίη-

σούν Χριστόν είναι·

εν γαρ τί\ τούτον

επιχλήσει πάντα

15 άσδ-ενη εγείρει.

Ταύτα άχονσας δ βασιλεύς ταϊς χερσιν αυτού την όψιν προσέ-

τριψεν.

21 Και πέμψας μετά σπου- Και -9-νμοϋ πλησ&εϊς ψεγ-

δής εχάλεσεν τον Θωμάν χαί χεν τον Θωμάν χαϊ λέγει αντώ'

20 λέγει αντψ εν ϋ-υμφ·

"Εχτισάς μοι τό παλάτιον; Και δ απόστολος λέγει· Ναι, έχτισα.

Και δ βασιλεύς είπεν Πότε ούν βλέπομεν αυτό; Και δ από

στολος λέγει· Νυν αυτό ιδεϊν ου δύνασαι, άλλ' οτε εξέλ&ϊ]ς τον

προσχαίρου βίου τούτου. Ό δε βασιλεύς όργισ&είς εχέλευσεν

1 τάς χείρας Φ: ο/Τ\\ τή δψει Ό (β/Τ) ταϊς όφεοι 6'. ΡΤΧ. (Ρ)ϋ(Υ).

(Κ). 8 οηι ζ) || προσέκρουσε Β. Χ οβοίάίί ( || 3 ρο$ί καί άββΰϊί 0

Δ = Α. Φ (Φ = ΟΒ. ΡΤΧ. ΡϋΥ. Β. 8) 3 καί] εν9έως αάά 8 ί|

3-4 τ. απ. χ χ. I. τ. ά. α. {Β)8 (() || 3 αντώ Α οτη Κ || 4 χαϊ ρήα$ οτη Α || χ. ε. -

παλ. οηι Ώ || το οηι Χ. Υ: </ Γ || 5 ίί] απόστολος αάά 8 || λέγει 8

άϊοίί, ( || ό δε β. ε.] χαϊ λέγει 6 β. Ρ οηι Υ \\ δ δε] χαϊ 6 8 \\ λέγει 8 ||

ονν οηι Α || 6 νπ. χ. οηι 8 || βλέπω Ο: ο( Ρ || ί£ άποκρ.] απόστολος 8 ||

ϊφη αντώ Ο. Υ. (Β) || αντω οηι Α. 8 || λέγει 8 || 7 ννν] άρτι 8: ί/- Β Ζ ||

ον δνν (δ. 8 || οτε 8: 4 Γ \\ τούτον οηι Α. Υ: αΤ Ρ || τότε αάά 8 ||

8 βλ. α. οηι (: άβΙ?? </ Γ || πάνν οηι Ε: οΓ Γ

10 τάς όψεις Ζ: ο{ Δ || 18_-° Β(ναταϋηι άΐάϊ Η βί ΒΖ\\™ (Η) μ. απ.

άβΙΊ || 19-20 ιατ κ. »υμον πλ. λ. α.? ^134, Π Η || 21 τό οηι Ζ: ή Δ |

άπεκρί&η Η αντώ αάά Ζ || ναι οηι ΒΗ: ο{ Δ || --' βλέπωμεν «χ βλέπων

Ζ βλέπω Η : ο( Δ || 22-23 απ. λ.\ »ωμάς Η || 23 αρτι Ζ άρτίως Β \\ 23-" τον

β. τ. πρ. τούτον ΒΖ || 24_133,' εκ. - ΐμπ.] καΐ τώ εμπόρω £κ. αντονς Β
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νπό δεσμόν γενέσ&αι τόν τε 'έμπορον καϊ Ίούδαν τόν και 208 τ

Θωμάν και εις φνλακήν βλη&ηναι, έως άν άναχρίνας μά&ΐ] 35 Τϊ

τίνι έδό&η τό τον βασιλέως, χαϊ όντως αύτόν άπολίσΐ/ μετά

τον έμπορου, ό δέ άπόστολος χαίρων άπήει έν τω δεσμωτηρίφ,

χαϊ 'έλεγεν τφ έμπόρφ' Μή φοβον μΐ]δέν, αλλά μόνον πίστενΰον ό

τω δϊ έμον κηρυσσομένφ &εφ, καϊ από μεν τούτου τον

κόσμου έλευ&ερω&ήστ], από δέ τον μέλλοντος αιώνος ζωήν

χομίοψ Ό δέ βασιλεύς έσκέπτετο ποίψ &ανάτφ αυτούς άνα-

τόν Θωμάν χαϊ τόν εμπορον βλη&ψαι εις τό δεσμωτήριον εως

αν ακέψηται περϊ αντον τίνι έδό&η τά τον βασιλέως, και ούτως 10

αντόν άπολέση συν τφ εμπόρφ. δ δε άπόστολος χαίρων άπήει.

και λέγει τφ εμπόρφ ' Μή λνποϋ, αλλά μόνον πίστευαον, και

από μεν τον κόσμου τούτον έλεν&ερω&ήση, εις δέ τόν μέλ

λοντα αιώνα ζωήν αιώνιον κληρονομήσεις. Έν δέ τη ννκτϊ

εκείνη ό τον βασιλέως αδελφός κατείχετο εν πνρετφ δεινώς 15

βααανιζόμενος· και μεταστειλάμενος τόν 'ίδιον άδελφδν λέγει

1 οί Ιιιο 8, 50

1 ν. δ γ.] δεομεν&ηναι 8 1] νπόδεσμον οσιύ ΤΜΙο ρτοδαϋΐίίΐτ : ο[ϋ4όνι

ν. ζ. £( 48 τη έν δ. 6. || δεσμών Ρ. Ρ. Ε \\ τε ε.] άπόστολον «μα τώ έμπόρω

8 || ενπορον Ρ || '~2 χ. ϊ. - βλ. οτη. 8 || 1 ρτήιε χαϊ] τόν αάά ϋ. Χ. Ρϋ {

'-2 Ί. - θ.] ί. λέγω δη 9. ϋ {ο( 100, 4; 130, 7) τόν ». Ό. Τ οτη Ρ τον άπό-

ατολον αάά ϋ. (Ρ) || 2 έμβλη&ήναι Ε: ε{ Ζ \ άν] οϊ Κ οτπ ΟΏ. Ρ. ΡΌΥ.

8: άΐΙΊΊ ο/" Γ || άν. μ.] ίηί6ΓΓ0^&Γθ βιπη ροβδβΐ ί || άναχρ. οτπ Τ. Ρ\ μ.]

ακέψηται τά καταντών (| ? ί/- Γ) και Ρ φήά ίβοίβββί αάά ( || 3 τά τ. β. εδό&η-

ααν Ρ || βαθ.] χρήματα αάά 8: ε( Β || άπολέσω Α άβΙβΓβί \:ο( Ρ\\ 3-4 'άμα τώ

έμπόρω Ε οτη \ || 4 εις τό δεσμωτήριον ΡΕ. ΡΤΧ. ϋ. (Ε). 8 εις την φνλα

κήν ΡΥ οιη\ || 5 μή ψ. μ.] μηδέν φοβηθείς Ρ || πΐατενε Ρ. 8 || 6 τω -

»εψ οτπ ί || ο-7 τ. χ. τούτον Ώ. Τ. 8: ε( Τ || 7 άπό] είς Τ. Ε. 8: ε/Τ \\

τόν μέλλοντα αιώνα Τ. Ε. 8: ΰ/~ Ρ || αϊ. οτη ΌΏ: </ Ζ || ~-8 ζ. κ.] ζ. αιώνιον

κληρονομήσεις Τ. 8 (<;( βη ΜαΗΗ 19, 29) υϊίαπι αβίβπι&πι αοοίρίβδ (:

«τ ζ. αιώνιον χομίο%?? «/" Γ || 8 άν. (άπολέσει 8) αντ. Α. 8 || άπωλέσιι

Ε: ο/ 3

9 τ. θ. - εμπ.] αντόν Β \\ ε. τό δ. έμβληϋ-ήναι Ζ: ί/' Ε \\ 10 αν ο»ι Η:

ο( Δ || αντών ΒΖ || βαα.] παλατίον χρήματα Β: ϋ( 8 || 11 αντονς Β Ζ:

ο(3; 134, 10 || ανν τ. έ. οτπ ΒΖ: άβΙΊ β}Δ \βΐ11· 14 || αύν τώ έμπ.

άπίει λέγων Η: </ Δ \\ 11 άπ. χ. Ζ || 18 χ. λ.] λέγων Β || πίστ.] τώ χριστώ αάά

Β: </( || 14 αιώνα οτπ Ζ: β[ Δ || έν οτη ΒΖ αντή αάά Β : ί/" Δ || τή δε Ζ ||

15 έκ. ομ Β: ΰ( Δ || 15-10 χατ. - βαααν.] ά&νμία πλησ&είς άπέ&ανεν περί

τών σνμβάντων τώ άδελφώ αντον Ζ άϋ-νμία λειφ&είς περί τον ανμβάντος

αιτώ Β : ο( 134, 14 || 10 καϊ οτπ Β || μετ. - άδ.] πέμψας Β οιη Ζ
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λοίση. ώς δέ 'έδοξεν πυρϊ αύτούς χανσαι έχδεδαρμένους, αυτί)

163 τη νυχτϊ Γάδ δ τον βασιλέως αδελφός Ιχαχοϋτο, χαϊ δια την

λύπην χαϊ έπί&εσιν ην ό βασιλεύς 'έπα&εν έβαρη&η σφόδρα·

17 β χαϊ μεταπεμψάμενος τον βασιλέα | εϊπεν αντψ' Αδελφέ βασιλεν,

5 τον οΐχόν μον χαϊ τα τέχνα μου παρατί&ημί σοι· έγώ γαρ

δια την έπήρειαν την σνμβάσάν σοι έλυπή&ην χαϊ ϊδον απο-

36 Τΐι ϋ-νησχω, χαϊ έάν μη έπίλ&ης τη τιμωρία χατά της χεφαλης

έχείνον τον μάγου, ούχ αναπαύσεις μου την χρυχην είς ςίδον.

Ό δέ βασιλεύς τω έαυτον άδελφω εϊπεν Δι ολης της νυκτός

10 τούτο έσχεπτόμην, τό πώς αύτόν &ανατώσω· τοϋτο δέ 'έδοξέν

μοι, έν πυρϊ αντόν χαταχανσαι έχδαρέντα, χαϊ αύτόν χαϊ τον

'έμπορον μετ αντον τον άγαγόντα αύτόν.

αντ<[>· Ίδον αδελφέ πάντα σοι παρατί&ημι, την οίχίαν χαϊ τά

πράγματα μον εγώ γαρ διά την σνμβάσάν σοι -9-λϊψιν ά&νμία

15 ληφ-9-εϊς ίδον άπο&νήσχω. αλλά άνάπανσόν μον την ψνχήν χαϊ

επέξελ&ε δεινή τιμωρίφ τον μόγον εκείνον. Ό δέ βασιλείς

εϊπεν ■ Ένε&νμή&ην εν πνρϊ αντονς χαταχανσαι εχδαρμένονς.

1 ώς οηι 8 || 'έδ. δε 8 αντώ αάά Ο. ΤΧ. Κ αντόν έν αάά 8 || κ.

αντ. ΡΧ. ϋΥ. Κ κατακανααι αντ. ΟΡ. Ρ. 8 || χαταχανσαι Τ: ο( 147, 13 ||

έκδαρθ-έντας Ρ έκδαρμένονς Β (ο/' 17) έκδάρτονς Τ. 8 οηι Χ: ί/" 11 || αντξ]

δε αάά 8 \\ - Γάδ οηι 8: ΰ/Τ || άδ.] νόαω ληφ&εϊς αάά 8 || έκαχώ&η 8 ||

χαϊ οηι 8 \ || 3 χαϊ οτπ Τ την αάά ϋ. ϋ. 8 \{ έπι&εσίαν Ρ (</ 138, 7; 9)

ζημίαν 8 οηι (Τ) || επ.] χαϊ αάά 8 \\ έβ. αφ. οηι \ \\ έβαρνν&η Ρ. ΡΧ. Κ. 8

έβαρί&η Υ έβαρέ&ην Ρ: ο( 153, 18; ο 73 ϊ || 4 αντώ (β οηι ΟΡ. ΡΤΧ. ΡϋΥ. Κ \

βασιλεύς Β οηι 8 || 5 τά τ. μον χ. τον ο. μ. Τ. (Κ) || μον αΐί οηι ΡΟΥ. Β

α έπ. - σοι] σνμβ. σοι παρά τον ξένον λύπην τε χαϊ έπ. Ρ ανμβ. σοι έπ.

(9-λίχριν Τ: ο{ Γ) Τ. 8 νπο τον μάγον έχείνον αάά 8 || έλ. κ. οηι Ρ || ιδού

οηι Α. 8 \: άβΙΊ ε{ 13 βΐ 15 \\ 7 έξέλ&ης 8 νπεξέλ&ης € {ΰΐ~ Η): $οτ έπε-

ξέλϋ-%ς? ε{ Γ βί Αα 38, 27 || τ£] δεινή Τ Γ) οηι 8 \ || 8 έχ. τ. μ.] αντον

8 || ονχ ά.] χατάξεις 8 || τ. ψ. μ. 8 || αδην (<;/" β 156 ί) βΐ αάά μετά λύ

πης 8 || 0 εϊπεν τ. έ. άδ. (Χ). 8 || της οηι Α || 10 αντούς ΟΙ): ο/' 133, 11 \

απολέσω Ρ. 8: ί/' 133, 8 \\ 'Ο"11 μοι εδ. Ο. ΤΧ. Ρ || 11 μοι οηι ΌΎ || έν

οηι 8: οΐ Γ || έν - χαϊ αντ.] έχδαρβ-έντα τώ πνρϊ τούτον παραδονναι ώς

αντως δε Ρ || έχδαρ»έντα (Ρ). ΤΧ. ϋΥ. Κ \\ 11-12 χ. α. - άγ. α.] αϊ ( ||

13 μ. α.] σνν αντώ (Λ) (ί/- 146, 11) οηι (ϋΡ) || τ. άγ. α.] τον χαϊ α. άγα-

γότα Ρ

13 πάντα] τά έμά αάά Η || την] τε αάά Η || 11-15 διά - ληφθ-.] περί

σον ά&νμήσας έν τώ άνδρΐ έχεϊνω Η || 11 #λ.] λνπην Β: ο[ Ρ || 15 ιδού

οηι Β Ζ: «/" 6 «I 13 || 16 υπ^|ελ*ε Η: ε( 7 || τώ μάγοι (πλάνω Η) έχεϊνω

ΒΗ || βαα. οηι Β Ζ: ο( Δ || 17 εϊπεν] λέγει έν »νμώ Η: ε( 132, 20 | «νί».]

αδελφέ μον αάά Η || έν οηι Β Ζ: ο/' Δ || έχδέρτονς π. α. χατ. Ζ \\ χατ. α.

Η Ι έκδάρτονς Β : 5ΰτ έκδεδαρμένονς 1 ο( I
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22 Και ώς ώμίλονν, έξηλΰεν ή ψυχή Γάδ τον αδελφού

αντον. ό δέ βασιλεύς έπέν&ει τον Γάδ σφόδρα, πάνυ γάρ 209 τ

ηγάπα αυτόν, χαϊ προσέταξεν είς βασιλικών έσ&ήτα και πολύ-

τιμον χηδευ&ηναι αυτόν. τοί<των δέ γενομένων την ψνχήν

Γάδ του άδελφον τον βασιλέως άγγελοι παραλαβόντες εις 5

τον ούρανον άνήγαγον, υποδεικνύοντες αντω τους έχει τόπους 37 τΐι

χαϊ οΐχήσεις, έξετάζοντες αυτόν Εις ποιον τόπον βούλει

οιχησαι; "Οτε δέ ήγγισαν εις την οιχοδομην Θωμά του απο

στόλου, ην έ'χτισεν τφ βασιλεϊ, ιδών αντην 6 Γάδ είπεν τοις

άγγέλοις· Δέομαι υμών χύριοί μου, εις ϊνα των χατώγεων 10

οϊχων τούτων συγχωρήσατέ μοι οιχησαι. Οι δέ ίφησαν αύτω'

22 "6> «ϊέ άπέδωκ&ν παρ αυτά την ψνχήν αντον. δ δέ βα

σιλεύς επέν-9-ει τον ϊδιον αδελφόν, και εβονλετο εν τιολντίμψ

πορφύρα κατατε-9-ήναι αυτόν, οι δέ άγγελοι παραλαβόντες την

ψνχήν τον Γε&άν άπήγαγον εν τφ παραδείσφ, δεικνύντες αύτη 15

τους εκεΐσε τόπονς και οικήσεις και 'όσα αγα&α ήτοίμασεν ό

&εός τοις αγαπώσιν αυτόν, και οτε ήλ&εν εις την οίκοδομήν

τον Θωμά επερώτησαν αντον οι άγγελοι· Πον βούλει οίκήσαι;

Και άποκρι&εις είπεν Λέομαι υμών κύριοι μον, εις εν των

16 οϊ Οογ 1, 2, 9

2 αντον] τον βασιλέως Οβ. ΡΤΧ. ΡΥ. 8 \\ έπένϋ-ησεν Α: β/Τ Ι|

γ. Γ."] τ. ίδιον αδελφόν Τ (</ Γ) γάδ τον άδελφον αντον Ε αντον 8 οτη

Ρ !ί 3 αντ. ήγ. 67). ΡΧ. ΡΌΥ \\ προσ.] υοΐαϊί, ( (ε/Τ) || «'ς οηι 8 || β. -

πολ.] 8βρα1θΓΐιπι βρίβηάίάιιπι ( ΙεΛγο ρυΓριΐΓβο ρ ]| πολντΐμητον V || 4 χ.

α.] ένδν9ηναι αντον και κηδεν&ηναι 8 \\ γινομένων Ο. ΤΧ. Ρ || φ.] τον

αάά Ρ || 5-6 άπήγαγον ε. τ. ο. 8 || 6 νποδεικννντες Ώ. 8 || αντον Α.

Υ || έκεΐσε Τ. 8: ε( Γ || 7 χαϊ] τάς αάά ΰ. Χ. Ε. 8: ε/~ Η || οικίας 8 καΐ

αάά 67) || α.] λέγοντες 8 \\ 7-8 βούλη οΐχ. τ. 8 || 7 βούλεται ΰΒ

(«/" ΒΗ) βονλφεί II οπι Χ ί| 8 ήγγισεν 67). Ρ || οικ.] ρ&Ι&ϋαπι ( τον

θαύματος αάά 8 || 9 Ιδ. - Γάδ οτη V \\ 6 οτη 8 || Γ.] ό άδελφύς τον βασι

λέως αάά 8 (\) |ι λέγει 8 \\ 10 καταγέων V: ΰ/~ Γ \\ 11 οΐχ. τ.] τον οίκον

τούτον Ρ || οΐκ. οηι V. Ε. 8 || με Ό: ο/ 136, 4; 154, 13; ϋ 75 β; 91 β; 130 β;

150%; 151 ϊ; 165 η; 167 %; β( 93 μ; 102 β; (138%; 150%) 168 β \\ είπον 8

12 6 δε - ψ. α.] καΐ η. α. έκπληκτος γενάμενος άπέπνεναεν Η || π. α.

άπ. Β || 13 έαχέπτετο Η || εις Ζ οηι Β || πολντιμον (κενονργίαν Ζ: I

χαινονργή?) πορφνραν ΒΖ \\ 14 α. καταΰήναι Β || κατα9έσ9αι Η || παρα-

λαβώτες Η λαβόντες ΒΖ || 15 τ. Γ.] αντον ΒΖ || ειοήγαγον Η \\ δεικνύ

οντες Ζ: 16 εκεί Β: ε( Δ || καΐ ρΗΗί] τάς αάά Η: ο{ Δ\ 10~" ό &. τ.

άγ. ήτ. Β || 18 ίπηρώτηααν Β: ο/ 130, 16 || π. β. ο.] τό (οηι Β) πον βού-

λεται ΒΗ: ε/ 67) || τήν οίκησιν ποιησαι ΒΖ \\ 19 κ. άπ. ε.] ό δε (αάά αϊ)

άπεχρί&η Η
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Ου δννασαι οιχησαι έν ταντη οικοδομή. ΐΟ Λ είπεν Δια

τί; Λέγονσιν αντφ· Τούτο το παλάτιον έκεϊνιΡ έστιν 6 οϊκο-

δόμησεν 6 χριστιανός έκεινος τω άδελφφ σου.\"0 δέ εϊπεν

V Δέομαι υμών κύριοι μον, συγχωρήσατε μοι άπελ&ε&ν π9°$ τον

5 άδελφον μον, ίνα αγοράσω παρ αύτοϋ το παλάτΐ$™ τ°ύτο·

οΰ γαρ οΐδεν 6 αδελφός μου δποΐόν εστίν, και 7ϊ«71Ρ^σχε<

μοι αυτό.

23 Τότε οι άγγελοι άφηχαν την -ψνχην του Γάδ'

τω ένδνειν αύτούς αυτόν την έντάφιον στολην έπειση$^ίν

10 αντφ η -ψυχή αύτον· καϊ 'ίλεγεν τοις περϊ αυτόν έστώ^'ν'

Καλέσατε μοι τον άδελφόν μου, ϊνα αΐτησωμαι παρ αν?Γ°^

τΐ μίαν αιτησιν. Εν&έως ουν ενηγγελίσαντο τφ βασιλεΐ αίτ^
ν

χαχωγε'ιων τούτων εάσατέ με οίχήσαι. Καϊ είπαν αυτψ οί άγ

γελοι· Ου δννασαι, διότι τον αδελφού σού εστίν ο οίχοδόμησεν

15 δ χριστιανός εχείνος. Και άπεχρί&η αυτοίς εχείνος λίγων

Δέομαι υμών χΰριοί μον συγχωρήσατε μοι άπελ&εϊν εις αυτόν,

ϊνα αγοράσω αυτά παρ* αυτού· ον γαρ οΐδεν αυτά δ αδελ

φός μον.

23 Και άφηχαν την ψνχην αντον οί άγγελοι, έν δε τψ

20 ένδιδνσχειν αυτόν την εντάφιον στολην εισήλ-9-εν εις τό σχήνωμα

αυτού χαϊ άναστάς λέγει τοις περϊ αυτόν Φέρετε μοι τον

οόν μου. Οϊ δε εν σπουδή εύηγγελίσαντο αυτψ οτι Ό

' ταντ%] αυτή Ρ. Ρ |] λέγει 8 \\ - αντφ] οί τον φωτός άγγελοι αάά

8 || ίκεινο] τον άδελφον σον 8 \\ ώχοδόμησεν ΟΌ. ΤΧ. Ρ. (Ε). 8: ο( 128, δ ||

3 τ. ά. α.] δ κατεχόμενος έν τή φρουρά τή ςφνλαχής δέσμιος 8 \\ αδελφός Α ||

λέγει 8 || 4 μοι] με ΰ. Ρ: 410; 135,11 || 6 είδεν Χ: νβοΐΐΐ αίάίί [ || δπ. ί. οηι (

(<;/" Γ) \\ 8~9 έν τψ οηι Α || 9 αυτόν αυτούς Ρ αυτόν αυτοΐς Ό \\ αυτούς

οηι Ε. 8 || εΐαήλϋ-εν Α υπεισήλ&εν 8 έπήλ&εν Χ: ή β 160 β || 10 λέγει 8 ||

π. α. ε.] παρεοτώβιν αντώ ΟΌ ((?) || 11 μοι] με Α || 12 αϊτ. μ. Ε. 8 δέησιν

μ. Οΰ. ΡΤΧ. ΡΌΥ || αντων οηι Ρ. Ρ. Ε. 8: άβΙΊ

13 κατογέων Β: <γ Δ || μεΐναι Β(Ζ) || κ. ε.] εΊπων ουν Ε Ι| 14 δύνη ΒΖ\

έπεί Ζ έπειδή Β || εΐαΐν α Η || 15 καί - λέγ.] ό δε (αάά αϊ) έδναώπει Η |'

α. έκ. οηι Β: άβΙΊ || 10 δεόμενος αυτοΐς Η || μου οηι Β || μοι] με Β μον

Η: ο[ 4 || εις α. οηι ΒΖ || $ογ πρός? ο{ Δ || 17 οπως Η || αντά ρην,ί] αυτώ Η

αυτό Β || "-18 ου - μου] αϊ Η || 17 αντά αΐΐ] αντώ Β \\ 19 καϊ - άγγ.] αϊ βί

μΙιίΓα Η || 19-20 έν - οτολ.] χαϊ ΒΖ \\ 2»-21 εΐο. - α. καϊ οηι Η \\ 20 είσελ-

9ονσα Β || σώμα (οηι αντ.) Β || 21 άνακα&Ισας Β || τ. π. α. οηι Η

απελθόντες αάά ΒΖ ταχέως αάά ΒΗ || 21_137,11 φέρ. - αν.] ευαγγελΙοασ$αι

τω αδελφό μου Ζ || 22 μον] Ίνα αίτήαομαι παρ' αντον αΐτιμα αάά Β: ο/~ Δ |

ο'ι - σπ.] καϊ απελθόντες Β || ^~13Ί,η οτι - αν.] περί τον άδελφον Β
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λέγοντες ότι Ό αδελφός σον άνέζησεν. Ό δέ βασιλενς έκπη· 210 Τ

δησας σνν πλή&ει πολλφ ηρχετο προς τον ίδιον άδελφάν, και

ύβελβ-ών ϊατη προς την κλίνην αντον ώσπερ 'έκπλη\κτος , μη 18 Β

δυνάμενος λαλησαι αντω. εϊπεν δέ 6 αδελφός αντοϋ' Οιδα καϊ

πίπεισμαι αδελφέ ότι εϊ τις ητησέν σε το ημισν της βασιλείας 5

αον, δέδωκας άν νπέρ έμοϋ' διό άξιώ σε παρασχεϊν μοι χάριτα

μίαν ην αίτονμαί σε Ίνα πώλησης μοι 6 αίτονμαί παρά σον.

Ό δέ βασιλεύς άποκρι&εις εϊπεν Και τί έστιν δ άΐτεϊς με πωλη-

ΰαί σοι; "Ό δέ έφ-η· "Ορχφ με πεισον 'ότι μοι παρέχεις. Και ώμο-

αεν αντω ό βασιλενς ότιΈν των νπαρχόντων μοι εϊ τι έάν αιτήστ] 10

αδελφός σου ανέζησεν. Κάκεϊνος δρομαΐος εγ.πηδήαας μετά τον

ιδίου στρατού ελ-9-ών χατεφίλει αυτόν. "Ο δέ λέγει αντίο· Οιδα

αδελφέ 'ότι εϊ τι ήτησάμην σε 'έως ήμίσονς της βασιλείας σον

έ'δωχάς μοι και ον τταρείδές μέ ποτε. Τότε λέγει αντω·

"Ορχφ με ιτεϊσον. Και ώμοσεν αυτόν 'ότι Έάν με αίτησες εως 15

της τιεφαλης μον, ού μή σε τταρέλ&ω. Κάν.εΙνος ϊφη· Τό πα-

5 οΓ Μ»γο 6, 23 || ,0 ο£ Μ»ι·ο 6, 22

1 'ότι οτπ 8 || άν.] καϊ καλεί σε αάά 8 || 2 α. π. π.] εν οπονδή πολλή

8 || έρχεται Ρ. 8 ηλ&ε Κ || 3 ειστήκει ΟΌ. ΤΧ. ΡϋΥ. Κ. 8 || προς] τον

ίδιον άδελφόν εις αάά 8 ]| ώσπερ οτπ 8 \\ 4 δε] αντω αάά8 || 5 άδ. οηι Ρ:

4 Ζ || ει] έάν 8 |Ι «ς] αν αάά Κ \\ αίτήαηται 8 \\ οοι Ρ. ϋ. Κ || « δεδώ-

χεις ΤΧ. ΡϋΥ. Κ δίδως 8 || αν οηι 8 αντό αάά Ρ. 8 || διό] καϊ αάά ϋ \ι

οοι Τ. Β || χάριταν Α. Ρ αϊτηαιν 8 οηι \ || 7 ί)ν - αον] λτ 8 αΐτ. οε "να

πωλ. μοι? ή ρταβ( \ ην α. σε οτη 5(: άβΙ? \\ σε] σοι Α. ΤΧ \\ 1 π. μ.

οτη 8 || ποίησης Α: </ 8 || μοι οτη Υ. Κ || ο - σον] πράγμα εν I) ϊά ΐη φΐο

βΙ&ΙιοΓΗδίϊ ( οηι Α. 8 || σον] σοι 6' || 8 άποκρ. οηι 8 \ || θέλεις 8 || με π.

σοι] αΐτήααι με 8 ποιήσαΐ με ΤΙιϊΙο || με οτη Α || ποιήααι Α: ο{ 7 Ι| · 8

δε ϊφη οηι Ρ || όρκω - παρ.] ίνίΓα ιηϊΐπ | || 'όρκον Α. Χ || με] μοι Χ \

ποίηαον Α. Χ πίατωαον ΟΏ. Τ. Κ πληροφόρησον 8: ε/" Γ |! παρ. μοι Κ8

ον παρακούσεις μοι Ρ αντω αάά Κ 8 αίτονμαί αάά 8 || 10 εν Α έκ Ρ. Κ.

8 (τβοΐβ νί υ,ϊά) οηι ΌΌ || τοις νπάρχονσιν Α || μον Ρ: </ ο 62 πι \ εϊ τι]

ο Α: ^122, 13; ο93τη; 99 ηι \\ αν Ώ. ΡΤΧ. Ρ υ. Ε. 8 || αίτησης ϋϋ. Ρ.

Ρ{ϋ)Υ. Κ. {8): ο^5; 7; αϊ

11-13 κάχ. - κατ.] ο δε άκοναας χαράς πλιαθ-εϊς ήλθ-εν καταφιλών

(Β)Ζ || 12-13 άδ. οιδα β || 13 άδ. οηι Ζ: ο( Ρ \ εϊ - σε] όσα σοι ητησ. Ζ έάν

αίτισάμην Β \\ εως - σον οηι Η \\ 1Α εδ. μοι καϊ οηι Β Η: </ Δ || ον] μή Ζ |]

με παρίδης Ζ \\ παρήλθες Η || μέ οηι Η \\ 14-15 τότε - πεΐαον ροχί πα

ρέλθω (16) Β || τότε - αντόν] ό δε ϊφη με&' όρκον Η || 15 κ. ω. α.]

ό δε εϊπεν αντω άδελφέ μον Β \\ $ογ αντω? || ότι οηι ΒΖ: άβΙ? || 15-16 έάν -

παρ. οηι Ζ \\ 15 με α.] εστίν Β \\ 10 κ. ε.] καϊ πισ&εΐς τότε εϊπεν ΒΖ ||

1β-138,15 άδ. τό π. ΒΖ



138
ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 23. 24

όίδωμί σοι. Καϊ λέγει αύτφ' Τό παλάτιον έχέϊνο το έν τοις

ονρανοϊς έχεις πώλησόν μοι. Και ό βασιλεύς εΐπεν Έμοϊ

παλάτιον έν τοϊς ονρανοϊς πό&εν υπάρχει; *0 δέ 'έφψ Έχεϊνο

ο οϊχοδόμησέν σοι έχεϊνος ό χριστιανός ό ων νυν Ιν τω δεσμω-

5 τηρίω, αν ηγαγέν σοι ό 'έμπορος άγοράσας παρά Ίησυΰ τίνος·

39 τΐι τον δονλον λέγω έχεϊνον τον Έβραϊον, ον έβούλου χολάσαι ώς

έπί&εσίν τινα παρ' αντον πα&ών, έφ ον χάγώ λυπη&εϊς άπέ-

&ανον χαϊ άνέζησα νυν.

24 Τότε ό βασιλεύς είς έπίστασιν έλ-θ-ών συνηχεν περϊ

10 των διαφερόντων αντφ χαϊ μελλόντων αιωνίων άγα&ών, χαϊ

εϊπεν Έχεϊνο τό παλάτιον πωλησαί σοι ού δύναμαι, εύχομαι

δέ είσελ&εϊν είς αντό χαί οίχήσαι χαϊ χαταξιω&ήναι των

>ιι χ ο'ιχητόρων αυτού· ού δέ άλη&ώς ει βούλει πρίασ&αι τοιούτον

παλάτιον, Ιδού ό αν&ρωπος ζτ} χαϊ χτίζει σοι έχείνου βέλτιον.

15 λότιον αδελφέ ο έχεις εν τοις ονρανοϊς πώλησόν μοι. Και εϊπεν

αντψ ό βασιλεύς· Έμοϊ παλάτιον εν τοις ούρανοϊς πό&εν υπάρ

χει; Και εϊπεν αντψ· Ναϊ αδελφέ, ο ψχοδόμησέν σοι εν αλη

τεία δ Θωμάς.

24 Τότε δ βασιλεύς περιχαρής γενάμενος λέγει· Έχεϊνο το

20 Ίίαλάτιον πωλήσαι ού δύναμαι· άόρατον γάρ εστίν άλλ' εύχομαι

χάγώ επιτυχείν αύτοϋ. εχομεν δέ τον οιχοδόμον χαϊ χτίζει

1 δώσω Λ: 4123, 1 \\ χαϊ] τότε ΟΌ. ΡΤ. ΡΌΥ. Κ. 8: 4 Γ \\ αντφ οτη

€Β. Χ. ΡϋΥγάδ αάά Ρ \ έχ. οηι Χ: 4 Γ || τό] 8 Ό. ΡΤΧ. Ρ. Κ τεοΐβ: 4Γ ||

2 ονρ.] 8 αάά Ο || χαϊ ό] δ δε 8 || λέγει 8 (() || έμόν €Ό. Τ. ΡΥ || 3 π.

ν.] 0[ΐαΪ8 άβ<1ίί? ( || 8 δε ε. οτη ΌΥ || 4 σοι ώχοδόμησεν 8 || ώχοδόμησεν

Ρ. ΡΤΧ. Κ: 4 128, 5 || ό χρ. έχ. Β. Τ. Ρ. Ε. 8 || ίχ. οηι 0\ \\ 4-8 ό ων -

ννν οηι ί || 5 σοι οτη 8 άββάνης αάά ΰ. (Β). 8 || 5-8 άγ. - ννν οτη 8 \\

5 άγ.] αντον αάά Ρ \\ τιν. ίηο. ΰ. Ρ || οτη ϋ || 6 8ν] χαί αάά Ρ:

4 ε ΙΠτη 1| χολ. έβ. Ρ || °-10 εις - άγ. χαί οτη \ || » ε. ε*, έ. οτη 8 || έπι-

σχααίαν Α (4 134, 3) εχατασιν Χ. Ρ || 10 των - άγ.] τον άποστόλον 8 \\

χαϊ ρηκ« οτη ΟΌ. Χ || μελλ. οτη ϋΰ [| 11 σε Α. Κ |[ 12 δε] χαί δέομαι

αάά 8 (0 (4139, 4) α άβο αάά [ || οΐχ.] »οοίρβΓβ \ || 13 αντον <γενέσ&αι>?

((?) 4139, 6 1 άλ. (ί) οηι Ρ. 8 Ι πριάσασ&αι Μ. 8 || τοιοντο ΤΜο \\

14 ζ% οτη ΟΌ (: 4 Γ II χα1 οηι ί II &*·] 11160 ί

15 μοι] αντό αάά ΒΖ \\ 15-'β χαί - βασ.] ό δε εϊπεν Β(Η) \\ :6 χαμοί

Η χαί έμοϊ Β || τοις οτη Β \\ πον ΒΗ: 4 Λ II 17 *■ ε· α·] 0 & πάλιν Η ||

αντίο οτη Β \\ 17-18 ναι - θ. οτη Ζ || ναϊ άδ. οτη Β \\ 17 οπερ οίχοδόμησέν Β \\

έν άλ. οτη Β || 18 θ.] 6 χριστιανός έχιϊνος Β (4 Δ βΐ 136,15) \\ 19 τότε - λ.]

χαί εϊπεν αντω άδελφ'ε Β αϊ Ζζ || 19-2 ' έχ. - έπιτ.] αϊ Β || 19-20 τό π.

οηι Β | 21 χ.] χαν έγώ Β || αντώ ΒΖ || εστίν δ'ε χαί ό οιχωδόμος Η
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Και εύ&έως πέμψας ϊξήγαγεν Ιχ του δεσμωτηρίου τον από- 40 Τϊ

στολον χαϊ τον έμπορον τον έγκλεισ&έντα συν αύτω, λέγων

Δέομαι σου ώς άν&ρωπος δεόμενος του διακόνου τον &εοΰ 165 ^

ίνα ενξη νπέρ εμοΐι καϊ δεηϋ-^ς Εκείνου ον διάκονος νπάρχεις

'ΐνα μοι όφήση και παρίδη α εις σέ διεπραξάμην η και ένε- 5

ΰ-υμή&ην διαπράξασ&αι , καϊ άξιον με γενέσ&αι οικητορα

έκείνης της οίκήσεως ησπερ έγώ μέν ουδέν 'έκαμον, σν δέ μοι

έκτισας μόνος χαμών, συνεργούσες σοι της χάριτος του &εον

σου, και Ίνα γένωμαι νπηρέτης κάγώ και δουλεύσω τω &εφ

τούτω ω συ κηρύττεις. Και ό αδελφός δέ αύτοΰ προαπεσών 10

τω άποστόλφ 'έλεγεν Δέομαι σου και | ικετεύω 'βμπροσ&εν τοϋ 19 Β

&εοΰ σου ϊνα άξιος γένωμαι της τούτου διακονίας και υπη

ρεσίας, και κληρω&ώ άξιος γενέσ&αι των όφ&έντων μοι νπό

των αγγέλων αύτον.

σοι. Και τνέμψας εν πολλή σπονδή εξέβαλον τον θωμάν. Και 15

λέγει αντω· Σνγχώρησον δονλε τον -9-εον εϊ τι εν αγνοία επρά-

ξαμεν εις σέ, και ττοίησον ημάς κοινωνούς γενέα&αι της βασι

λείας εκείνον ον κηρύσσεις-

1 άποστείλας Ρ \\ έκ - άπόατ.] αυτόν έκ τ. δ. Ρ \\ ίχ τ. δ. οηι \: ο/~ Γ ||

2 ϊμπ. - αύτψ] ουγκλ,ειοθ-έντα μετ' αυτού ϊμπ. Ρ || τ. έγχλ. οτη Κ. 8 \\ μετ

αύτοϋ Χ («/" 146, 11) οηι 8 Ι| λέγ.] και λέγει τώ άποοτόλω 8 || 3-4 ώς - έμοϋ]

διάκονε τον 9εού ώς αν&ρωπον πταΐσαντα συγχώρησης με Ρ || 3 τ. δ. οηι Τ.

8 || τ. 9. ομ Τ || 4 #χ.] α άβο ί || ού] χαϊ ώς ειπον αάά Ρ: 4119, 12 \\ υπ.]

οίδας τυγχάνειν Ρ: ο[ 128 , 7; $βά ο 53 ϊ; 64 β; 65 τη; 66 ϊ; τη {ίβτ);

αϊ Ρ $οΙη$ || 5 αφήσει ίΐΐίρκ ΤΗίΙο αά ο 40 ε: ο( ο 167 ι βί 114, 3 \\ 5-6 η -

διαπρ. οτη Β. 5(: άβί?? || 5 η] εί Α οτη Ο. ΡΤΧ. ΡϋΥ. Κ || 6 αξίωσαν Ρ:

ι·/ 138, 12 || με] ποίησαν αάά Χ: β( Γ βί 138, 12 || γεν.] ίαοϊ&ί ( ποιήση αάά

I) I οίχήτορα οηι 8 ;| 7-9 ήσπερ - θ·, σου] ςιιοά &βάίίίθ£ΐ8ίί πιίΐιί { '\ 7 ουδέν

ίγ. μ. Ρ || 7-'° ου - χηρ.] οηι 8 || » κ. δ. οτη \: β/" 149, 18 || 10 8ν ΡΌΥ \ ό -

αύτ.] ό τον βασιλέως άδ. Ρ || οε οτη ΟΏ. £\ΤΧ). 8 || 11 λέγει 8 || σον οτη Ρ ||

καϊ] β£0 ςιιοφίβ (: ο{ 141, 19 \ ΙΜ* ε. τ. σοΰ ». ίχ. Ρ || 13 σου οτη ΟΒ.

Ρ{ΤΧ) Ι τούτου] τοιαύτης 8 \\ χ. ύπ. οηι 8\: 149, 18 || 18 «£. γ. οτη 8 \ ||

όφ&.] υποδειχθέντων €οηί ΤΙιίΙο: ο( ΜΙ 237,3 \\ 14 αυτού οτη8\

15 έν π. σπ. οτη ΒΖ: γ/" Δ \ 15-16 4£. - λέγει] ηγαγον τον 9-ωμάν καϊ

λέγουαιν Η || 15 έξέβαλεν Β ήγαγον Η: ιογ έξήγαγενΫ ε[ Δ || Θ] έχ της

φυλακής αάά Ζ: ο( Δ\ || 16 λέγουαιν Η || ουγχ.] λέγοντες αάά Η ήμίν αάά

Β μοι αάά Ζ \\ δ. τ. 9. οηι ΒΖ: ο[ Δ \ εϊ τι] 'ότι Ζ || 1β-" εν - σέ] ίπλημ-

μελήσαμεν εις σε έν άγν. (ΒΖ) || 17 τ. βαα. οιη Β || 17_1" βασ. - χηρ.]

αντοϋ βαα. Ζ
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25 Ό δέ απόστολος χαράς ληφ&εϊς ειπεν Έξοιιολογονμαί

σοι κύριε Ίησοΰ δτι άπεκάλνιράς σον την άλή&ειαν εν τοις

άν&ρώποις τούτοις" σν γαρ ει μόνος &εός της αλη&είας, καϊ

ονχ ίτερος· και σν ει ό τά πάντα είδώς τα τοις πολλοίς

212 τ δ άγνωστα" σν ει κύριε ό έν πάσι ενσπλαγχνία και φειδώ

ποιούμενος τους άν&ραίπονς" ο'ι γαρ άν&ρωποι δια την πλάνην

την ονσαν έν αντοϊς παρεϊδάν σε, σν δέ ον παρεϊδες αυτούς,

καϊ νυν αΐτονμένον μου και Ίκετεύοντός σε δέξαι τον βασιλέα

και τον τούτου άδελφόν, και κατάμειξον αυτούς είς την σην

4ΐ τΐι 10 ποίμνην, καΟ-αρίσας αντονς τω σω λουτρφ καϊ άλείψας αυτούς

τφ σω έλαίω από της περιεχούαης αντονς πλάνης" φύλαξον

δέ αντονς και από των λύκων, φέρων αντονς έν τοις σοϊς

λειμώσι· πότισον δέ αντονς από της άμβροσιώδονς σου πηγής

της μη τε&ολωμένης μήτε ληγονσης" δέονται γάρ σου και

15 Ίκετεύουσιν και βούλονται νπηρέται και διάκονοι σου γενέσ&αι,

καϊ ϊνεκεν τούτου εύδοκοϋσιν καϊ διωχ&ήναι νπό των έχ&ρών

25. 26. 27 και δός ημίν τον αρραβώνα της κλήσεως αυτόν.

Καϊ δ απόστολος κατηχήαας εβάπτισεν αντονς τφ λοντρφ της

1 οί Μ&«Η 11, 25

1 χ. λ. οτη \ || χαρά 67). Χ. ΙΙΥ. Β (ίο· χαρά?) μεγάλης αάά Ρ |]

πλησθ-είς Ρ. 8 \\ 2 '/.] χρίατε αάά Β. Β. 8 ([) || °-~3 'ότι - γάρ] ςνιί (Γ

- άπεκάλνψά 8 || 3 μόνος] ό αάά ΰ. Τ. ΡΙΙΥ. Β || τ. άλ. οηι 8 || 4 οικ

Α. Χ || τά π. οη \ || 4-7 τά τ. - αντονς] καϊ ονχ εστίν πλην σον 8 || 4 είό.]

ο'ϊδας Α || τά] καϊ αάά Ρ || τοις π.] Ηοπηηι ( || 5-6 ό έν - άνθ-ρώπονς]

οαϊαβ πιΐδβΓΪοοηϋβ. ββί βυρβΓ Ιιοιηίηϊ&ιΐΒ ςυο8 ίιι υοΐιιίδϋ βί ίβοίβίϊ ( ||

5 πάσιν € (τβοΐβ) πάση Α. ΤΧ. ΡΙΙ(Υ?) || 5-6 τοις άν&ράποις ε. χ. φ. τιοι.

1) || 5 ενσπλαγχνίαν ΟΌ. 1} τβοίε \\ καϊ οτη ΡΧ. Ρ. Η || 8-6 τοϊς άν-

Ορώποις φειδοποιονμένος Ρ || φ. η.] φιδοποιονμένος Α (Χ. Β) φειδό-

μενος Ρ |] ι! περιποιονμενος ΪΙΥ έν αάά Ο ]| τοις άνϋ-ρώποις ΰ. Τ (Γβοίβ?)

των άνθ-ρώπων Ρ || 6-7 δια - αντοΐς οηι \ || 7 παρεΐδον 67). (ΡΤΧ).

Ρϋ(Υ). Β || * χ. ν.- σε μ{ | > σην οτη Α || 10 τ. α. λ. οηι [ || 11 τ. σ.

έ. οτη ( || έλέω Τ. Υ οτη {Χ) \\ αντοΐς Α. Β. 8 || πλ.] βοΓάβ ί || ρο$ί πλ.

ίΐβταί χ. "ι. - π. οον (141, 6-9) Β || «-141,· φνλ. - σον οηι 8

Δ=Α. Φ (Φ= 67). ΡΤΧ. ΡϋΥ. Β) 12 χ. ά. τ. λ. οηι Α || φ.] ραδοβ

ί εετ νέμωνΊΊ \ σον (67) Ρ οηι Α \ 14 μήτε 9ολονμενης (Ο) τβοίβ (βί %ρα

εοτήβΰβι-ατη): 6/ί57, 6 || 15 νπ. οηι ϋΰ \\ σοι Χ οηι Β: ^ 146, 9; 150, 2;

152, 15; 155, 1.3; 15; ο 68 β (Μ$); 131 β; 150 ϊ; 159 β || 16 χαΐ αΐί οηι Ο. Β

17 χαΐ - αντον οηι ΒΖ || 18 καϊ δ] δ δε Β || κατ.] λαβών Ζ λέγει χάγώ

νμΐν ανγχαίρω κοινωνούς γενέσθαι αντον της βασιλείας χαΐ λαβών Β \

έβ. α.] α. έφώτισε II έφώτηαεν Β || αντ.] δόσας αντοΐς αάά Β || τό λον-

τρόν ΒΖ
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σον χαι διά σέ νη αντών μιΰη&ηναι χαϊ νβρισ&ήναι καϊ

όπο&ανεϊν , ώς καϊ ου νπέρ ημών ταύτα πάντα 'έπα&ες, Ίνα

ημάς περιποίηση, κύριος ών χαϊ άλη&ώς ποιμην άγα&ός. σν

δέ δός αύτοίς ίνα 'έχωσιν έν σοι μόνω την παρρηαίαν και την

παρά σον βοή&ειάν τε και ϊλπίδα της σωτηρίας αυτών, ης δ

έκδέχονται παρά σον μόνου, και 'ίνα βεβαιω&ώσιν εις τα σα

μυστήρια, και δέξονται των σών χαρισμάτων καϊ δομάτων

τά τέλεια άγα&ά, και άν&ήσουσιν έν τη ΰη διακονία, και

τελεσφορησονσιν έν τώ πατρί αου.

26 Πάνυ ουν διατε&έντες έν τώ άποστόλω ο τε βασι- ΙΟ

λεύς Γοννδαφόρος και ό τούτου αδελφός Γάδ εϊποντο αντώ

μηδ' όλως άναχωρονντες, και αντοϊ έπαρκονντες τοις δεομένοις, 166

πασιν δίδοντες και άναπαύοντες πάντας· έδεη&ησαν δε αύτοΰ

'ίνα καϊ την σφραγίδα τον λόγου δέξωνται λοιπόν χαι αυτοί, ζυάτ·*

λέγοντες αύτω· Σχολαζονσών των ιρυχών ΐ)μών | και προ- 15 20 β

&ύμων ημών όντων περί τον &εόν , δός ήμϊν την σφραγίδα"

ι)χούσαμεν γάρ σου λέγοντος ότι ό &εός όν κηρύσσεις διά της

αύτοΰ σφραγϊδος ϊπιγινώσκει τά ϊδια πρόβατα. Ό δέ άπό-

στολος 'έφη αντοϊς· Καϊ χαίρω καϊ δέομαι νμών λαβείν την

σφραγίδα ταύτην, καϊ χοινωνήσαί μοι εις την ενχαριστίαν 20

χάριτος εν ονόματι του πατρός καϊ τον νιου και τον αγίον

1 οί Μ&ίίΐι 10, 22 || 3 βί Ιο 10, 14 || 16 οϊ Ιο 10, 3; 14

1-3 κ. νβ. - άγ. ομ \ || 1 κ. νβ. οιη Ρ || 3 περιποίησης Α. Ρ \\ αληθινός

Τ. Ρ\άγ.] καϊ φιλάνθρωπος Ρ\\ι «ν οχώοιν (ΰ/~6)?? ο( 151,20; ο 104 β;

137 β; 155, 13 || 3~9 σν - σον] αΗαιιαηίο ΰιβηϊοι-α \ || 7 .<?£/· δέξωνται? ο/~ β;

8; 9; 114, 3 || χ. κ. δ] δωρημάτων κ. χ. Ρ || κ. δ. ομ $ηρΓα {140, 11) Ε !|

δογμάτων Χ δωμάτων V $στ ρη Υ δωρημάτων ΌΌ. Ε δωρεών Ρ:

ΰ( € 53 £ || 8 τέλ ] καϊ αιώνια λέγω αάά Ρ || άγ.] σον αάά Ρ \\ άνα&η-

σονσιν Α άν&ήσωοιν €Ώ. Τ: ο[ 7 \\ 8-9 κ. έν τώ σώ τελεαφορήαονσι π. Ρ ||

9 τελεαψορέαονσιν Ε τελεσφορήσωσιν €Ώ. Τ ίΐιρνα (140, 11) Ε: ϋ/' 7

Δ=Α. Φ(Φ= ϋΌ. ΡΤΧ. ΡϋΥ. Ε. 8) 10-« πάνν - Γάδ] βΐ Ι&βίίΛαη-

Ιπγ οαπι 830ΓΪ8 οαι·ππηίΙ>ιΐ8 βί ί || 10 γονν 8 \\ έν οπι 8 || 10-11 βαα. Γ.] γοννδια-

ψόρος ό βαα. 8 || 11 γοννταψόρ Ε\\ ό τ. άδ. οιη Α || 11-12 ε'ίποντο - αντοι οιη 8 \\

11 είπόντος Ε είπον Α. Χ: οϊ" 158,15 || 12 ολ.]έξ αντον αάά Χ. || 13 πάαιν οπι 8 \\

πάντας ομ Α || αντον] τον άποατόλον 8 || 14 τ. λοντρον Ο. (Χ) (ι·βο(β???

ο(140, 10; ο 120 ΐ; 132 ί; ΤΙι οοηε Α βί Σ; Σίριίη! I ρ 332) ομ \: <Μ?? \\

"-1· λοιπ. - αψρ. ομ 8 \ || 16 ημών ομ Ρ || 17-'8 ηκ. - πρόβ. ομ 8 || » «V] αν

αάά Ε: ε( 160, 1 || της] τοιαύτης αάά Ρ \\ 19 και ρτϊνέ] β£ο ς[ΐιος(ΐιβ [

(ο/Ί39, 11) ομ Φ: (Μ?? ίθ·κάγώ?? \\ νμας Ε \\ ί»"20 λ. - και ομ \ || 2» ταύ

την οτη Ο. ΡΧ. ΡϋΥ. Ε. 8

21 είς το (αάά αϊ) όνομα Η || τον ομ ίβτ Β
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ταντην καϊ εύλογίαν τον κυρίου, καϊ τελειω&ήναι έν αίτϊ,

ούτος γάρ έστιν κύριος και &εός πάντων. Ίησονς Χριστός δν

κηρύσσω, και αύτός πατήρ άλη&είας, εις δν νμάς πιστεύειν

έδίδαξα. Και έκέλευσεν προσενιγκε'ιν αυτούς 'έλαιον, Ίνα δια

δ τον έλαίου δέξωνται την σφραγίδα, ηνεγκαν ουν το ελαιον,

και λύχνους όνηψαν πολλούς· νύξ γάρ ην

27 Και αναστάς ό απόστολος έσφράγισεν αντονς' απε

καλύφθη δέ αντοις ό κύριος δια φωνής λέγων Ειρήνη νμ'ιν

αδελφοί. (Ά δε φωνής μόνον ηχούσαν αύτοϋ, τό δε είδος

10 αύτοϋ ονχ εΐδον ονδέπω γάρ ησαν δεξάμενοι τό έπισφράγισμα

της σφραγϊδος. λαβών δέ 6 απόστολος τό 'έλαιον και κατα-

χέας έπι της κεφαλής αύτών και άλείψας και χρίσας αντούς

ήρξατο λέγειν Έλ&έ τό άγιον όνομα του Χρίστου τό νπέρ

παν δνομα' έλ&έ ή δύναμις του νψίστον και ή εύσπλαγχνία

15 η τελεία" έ)>&έ τό χάρισμα τό υιριστον έλ&έ η μητηρ η

43 τΐι ενσπλαγχνος' έλ&έ ή κοινωνία του άρρενος" έλ&έ η τά μυ

στήρια άποκαλνπτουσα τά άπόκρνφα" έ?.&έ η μήτηρ των έπτά

οίκων, ίνα η άνάπαυσίς σον είς τον δγδοον οίκον γένηται.

214 τ έλ&έ ό πρεσβύτερος των πέντε μελών, νοός έννοιας φρονήσεως

20 πνεύματος" και αναβάντες εκ τον νδατος έφάνη αντοΐς δ

8 οί Ιο 20, 19; 21; 26 || · οί Αοί 9, 7 || Κ οί ΡΗΠ 2, 9

ι-* χ. τελ. - Χρ. οηι \ || 1 έν α.] εαυτω Ρ \\ αύτω ΟΏ. ΡΤΧ. ΪΙΥ. Η.

8: Πΰ(€?? || 2~4 ούτος - έδίδ. οτη 8 || 3"4 χαϊ - έδ. οτη \ || 4"5 προσ. - τό ελ.]

αϊ \ || 4 προσενεχ&ήναι 8 \\ αύτοϊς Α. Ρ (</ 116, 7) οτη 8: άεΙΊ <;/" ΰ 140 τη I

5 λήψονται Ρ: ο{ ο 50 β; 51 β; αϊ || την] έν χριστώ αάά 8 || τό οηι Χ:

γ/- 4; 11 || 0 λυχνίας Ρ || πολλάς (α οχ ον) Ρ || 7 χαϊ - αυτούς] αϊ \\\

ωφ&η 8 || 9 ήχουον Κ \\ αύτοϋ οηι Ρ. 8 || 10-11 ούδέπω - σφραγ. οηι 8 |

ήσαν- αφ.] β&ρΐϊζαίί βΓβ,ηί ( || έπ. τ. αφ.] χρίσμα Ο: οί 19; 12; 143, 3 \

11 ο δε απ. λ. 8 || τό οηι Α: ϋ( 4; 5 || χαϊ οηι 8 \\ χατέχεεν 8 || Μ χατά Φ || άλ.

χ. χρ. α. οηι ( || αύτοΐς βί αΛά τώ άγίω μνρω 8 \\ 14 ή δ. τ. ύ.] ροΐββίίΐβ

%τβ,ϋ&6 ςυ&β ββ βχ βνιρβΓηο { 1| 14~143,4 Ιιωιά ραιιοα ναι- \ || 14 τοϋ\ ή ϋΌ.

ΡΤΧ. ΡϋΥ. 8 || ύψιστος 0 υψίστη ΰ. ΡΤ. ΌΥ. 8 υψηλή Ρ: εί!5\\ »~" ή

τελ. ειαπ. (οηι αΐί ή) Κ || 15 ή τελ. οηι 8 || τό υψ. χ. (οηι αΐΐ το) Ρ || τον

υψίστου Υ των ύψιστων 8: ε{ 14 || 15~143,' ίΆ#ε ή μ. - λογ. οηι 8 '

ΐ5-ιο ή μ. - ευαπλ. οηι ( || 1β αο εναπλ. τβά%1 0

Δ = Α. Φ(Φ= Οΰ. ΡΤΧ. ΡϋΥ. ζ)Κ. 8) 10 χ. τ. α.] ρ&Γίίοβρβ 1)β-

ηβάίοίίοηίβ (: οί ΒντΜίΙ 3 οί Ιΐΐΐοΐ $1ιιάίβ$ 1 (1900) ρ 288 || οίχονομία Α:

ν(ο50ί || ή αΐΐ οηι Οΰ \\ 18 "να - γέν.] ουίαβ Γβα,αίββ βΓβ,ί ίη οοί&ιι»

άοπιο (: ο[ 1%ρ$χιι$ I ρ 312 Αηζ Ζην Ρτας/β η ά ΙΙηρ ά Οηοχί (1897)

ρ 37 || αοι ΟΡ || 19 μελ.] αίσ&ήσεων €: </ 10 - 11

20 άναβ. - νδ.] οτε ελαβον την χάριν Η || αν.] εύ&έως αΊά Β || από

Β || αντοΐς οηι Η
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ένϋυμ?;σεως λογισμού, κοινώνησαν μετά τούτων των νεωτέρων 167 \?

έλ&έ τό αγιον πνεύμα καϊ κα&άρισον τους νεφρούς αυτών

χαϊ την καρδίαν, και έπισφράγισον αύτούς εις όνομα πατρός

χαι υιού και άγιου πνεύματος. Και σφραγισ&έντων αντών

ώφ&η αντοΐς νεανίας λαμπάδα άνημμένην κατέχων, ώς και 5

τους λύχνους αντονς τη τον φωτός αύτης προσβολή άμαυρω-

&ηναι. και έΊ-ελ&ών αφανής αντοΐς έγένετο. είπεν δέ ό

απόστολος προς τον κύριον Άχώρητον ήμϊν κύριε τό φώς

σού έστιν, και ον δυναμε&α φέρειν αύτό' μείζον γάρ έστιν

της ημετέρας όψεως. Ανγους δέ γεναμένον καϊ διαφανσαντος 10

χλάσας αρτον κοινωνούς αυτούς κατέστησεν της ευχαριστίας

τον Χριστού, 'έχαιρον δέ και ήγαλλιώντο' πολλοί δέ καϊ

'έτεροι πιστενοντες προσετί-9-εντο καϊ ηρχοντο είς τό κατα- 21 β

φνγιον τον σωτηρος.

28 Ό δέ άπόστολος ουκ έπαύετο κηρύσσων καϊ λέγων 15

αωτήρ λέγων ώστε χαϊ τόν άπόστολον θωμάν -9-ανμάσαι" χαϊ

φώς μέγα ελαμψεν αντοϊς.

28 Καϊ τίαρήγγειλεν αντοΐς λέγων Βλέπετε την χλησιν

1 οί ρβ&ίπι 25 (26), 2 || 11 οί Μ&ΜΙι 26, 26 || 12 οί Μβίΐΐι 5, 12 ||

13 οί Αοί 5, 14

1 ένθ-.] ωη Α || τ. τ. ν.] των δούλων σου τούτων 8 || 2 αύτ. τ. ν.

Υ. 8 || 4 χαϊ ρΗηιν,ηι ωη Χ. Ρ || 5 νεανίσκος 8 || αν.] 'άπτονααν 8 χαιομέ-

νψ Α || 8ς Α || 6 αυτούς] αυτών Ό. Τ. Ε. 8 || αυτής] αύτούς Ρ ωη Ε. 8 ||

7 έξελ&όντων Ώ (() απ αυτών αάά Ό || αύτοΐς (9 οτη Ό. Τ || 1-12 είπεν - ήγαλλ.

οπι 8 || 8 τον οηι Ώ. Τ || άχωριατον ΡΧ. (Ε) || 9 ίατιν ρτϊη$ οτη Α : άβΐ ? ||

ροίβΓ»ιηπ8 ί || ην Α βδΐ ί || 10 γενομένου 67). ΡΥ. 0 οτη {Χ) \\ διαφαύ\1\αν-

τος Ρ α ϊη ταί ρ || 11 χλ. &. οιη Α || αυτούς οηι Ρ || 12 χυρίου ΤΜίο ||

13 πιαχεύοαντες ΟΏ \\ προοετίΰοντο ΟΏ. (Τ). Ε (</ 134, 5; 144, 7) οηι 8 ||

χαΐ οηι 8 || προαήρχοντο 8 || 13-11 ίίς - οωτ.] χαΐ έβαπτίζοντο ύπό τοϋ

αποστόλου 8 ίη φιο ϊατη αφιϋαν ηιατίυηυ,ηι : ο( € 155

Δ = Α. Φ (Φ = Ο). ΡΤΧ. ΡϋΥ 0Ε) >» έπαύετο] περιερχόμενος

τάς πόλεις χαΐ τάς χώμας χηρύοαων χαΐ διδάσχων ε'να θ-εόν χάί βαπτίζων

είς όνομα πατρός ίί { 5 αάά άβίη άίβΰίΐ Τ

,β λέγων οηι ΒΗ: λίγων (Ειρήνη ύμϊν αδελφοί}! ϋ{ 142. 8 ||

16_π ωστε - αύτ.] χαΐ φως περιέλαμψεν αύτούς μέγα χαΐ ό άπόστολος

έΰαύμασεν έν τή πίοτει αυτών Η: λτ χ. φ. μ. ελ. α. ωστε χ. τ. άπ. θ.

#. ? || 16 ώς Β || χαΐ οηι Β || θ. οηι Β || 17 αντοΐς] ύπϊρ τάς αχτίνας τον

ηλίου Β || 18_145,21 παρ. - έξ.] στηρίξας αύτούς έν τ% πίστει {αντοΐς την

πίστιν Β) τή εξής (τ. I. οηι Β) έπορεύ9η (έξήλϋ-εν πορευθ-είς Β) την δδόν

αύτον ΒΖ
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αύτοϊς· Άνδρες και γυναίχες, παίδες χαί χόραι, νεανίσκοι χάι

παρΰένοι, ακμαίοι χαί γηραλέοι, είτε δούλοι εϊτε έλεύ&εροι,

άπέχεσ&ε της πορνείας χάί της πλεονεξίας χα\ της έργασίας

441,11 ' της γαστρός· έν γαρ τούτοις τοις τρισιν χεφαλαίοις γίνεται

δ πάσα ανομία, η γαρ πορνεία πηροί τον νουν και τους της

45 Τ)ι ψυχής όφ&αλμούς σκοτίζει, και έμπόδιον γίνεται της του

σώματος πολιτείας, εις ασ&ένειαν μετατι&εϊσα όλον τον άν-

ϋ-ρωπον και εις νόσον ϊμβάλλουσα όλον τό σώμα. ή δέ

απληστία είς φόβον και αισχννην κα&ίστησι την ψυχήν, έντός

10 τον σώματος υπάρχουσα και διαρπάζουσα τα αλλότρια και

ταΰτην την ύποψίαν έχουσα, ή αποδίδουσα τα αλλότρια τοις

δεσπόταις ήσχύν&η. η δέ έργασΐα της κοιλίας εις φροντίδας

και μέριμνας και λύπας Εμβάλλει την ψνχήν, τούτο μεριμνώσα

μη άρα ένδεής αυτών γένηται και των πόρρω&εν τούτων

168 \ν ^ όντων &εα&ϊ/. έπάν ουν άπαλλαγητε τούτων, γίνεσ&ε άφρΰν-

τιδες καϊ άλνποι και άφοβοι, χαϊ παραμένει ϋμΐν έχέίνο τό

λεχ&έν ύπό τον σωτήρος' Μι) μεριμνήσητε εις την αΰριον, η

γάρ ανριον μεριμνήσει έαντής. Μνημονεύσατε κακείνου του

λόγου του προειρημένου· Έμβλέψατε εις τους κόρακας χαϊ

20 ημών αδελφοί, δποίψ εστρατεν-9-ητε βασιλεΐ. βιώσατε ούν τό

λοιπόν εν ταπεινοφροσύνη , εν φιλοξενία, εν άγάπΐ]· ου γάρ ό

πλούτος υμάς η τι τών εν τώ βίψ σώσει, ή γάρ χρίαις άνή-

:> οί ΤΗβ88 1, 4, 3; 6 || 17 Μ&ίΙΙι 6, 34 || 18 Ιλο 12, 24 Μειΐίΐα 6, 26

Δ = Α. Φ (Φ = ϋΰ. ΡΧ. ΡϋΥ. ΟΚ) 2 ο" τι δ. ο'ί τε <?λ. Α οηι €]>:

</ 131, 8 || 8 πνροϊ Α || τοις Α || 7 πολ.] ρ·»·!11111111 ί: *«" πορείας ?? || μετατε-

ϋεΐαα Χ. Η μετατιϋ-ονοα Α: ο/Ί43, 13 || 6-8 έμπ. - σώμα] ΙπαίοΓα ( || 7~8 όλον -

έμβ. οηι 01) || » έντός (()] έν τοις Α || 10-1ί! χαί τ. - $οχ. οηι Ο. Ρ άβΐ ΤΗίΙο

ΤίεΛβηάοτ/' \\ 11 την οηι Α. I) || εχονσαν Α || ή] μη οοιύ ΤΙύΙο ηοίβ Ηΐ ηϊά

(ί) II 12 άαΧ· ο™ Λ-' ίβΓ αΙσχνν&%? (0 ϊίβηι Ιίρχίπί I ρ 239 \\ 13 χ. λ. οηι

Ο). Χ ( || 13-18 τοΐτο - &εα&% οηι ϋ άβϊ ΤΜΙο Τϊ$ο1ιβηάοτ[ || 1:1 μεριμνοϊαα

Α. Ρ μεριμνώααν Χ ποίε η( νχά: </ Σίρχίιιχ I ρ 239 || 14 ενδνεϊς Α || αντ.

οηι Η \ (Ιοί ίίρήιΐΒ || τών οηι Ρ || τοντ.] αντον τών Α αντής Ρ (ονΐ νβεΐβ

(ί) αντον ΰοιιί Τ/ιίΙο ίψ!ίη$ || 15 #ί.] αρρτβ1ιβη(1αΙ (: ί«· &1γ%?? δεη&$

ΰθπ% Τ/ιίΙο Τί$ι·Ιιαι<ΙθΓΓ Οηρατήν Ζίρίϊιΐ! || έπ. - γίν.] βχ ςαο ίιιάβ βχρβ-

άϊΐΐ ββΐίβ, ίίΐοΐί βδΐϊβ ( || ονν] όε Ρ \\ τοντ. απαλλαγή Ρ || απαλλαγή Α ||

τούτου Α || 18-1,1 γίνεται άφρόντις χαϊ άλνπος δ ανθ-ρωπος χαϊ άφοβος Ρ !|

16 6μ, οηι Ρ || 18 μέριμνα Κ τά αοΉ Χ: βχ βιι Μαίί/ι || 19 τ. πρ.] ςηοά

ιιοΐιίδ δοπρίιιπι ββί ( || είρημίνον I) ειπόντος ϋ

40 $οτ νμών?
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άφίδετε εις τά πετεινά τον ουρανού, ότι οντε σπείρει ούτε 46

&ερίζει οντε συνάγει εις τάς άπο&ήκας, και ό &εός οικονομεί

αύτά' πόσφ μάλλον υμάς όλιγόπιστοι; Άλλα προσδέξασ&ε

την τούτον παρουσίαν , και εις αυτόν τάς έλπίδας έχετε, και

πιστεύετε τω ονόματι αντον' οντος γάρ έστιν ό κριτής ζών- δ

των και νεκρών, και αυτός όποδίδωσιν ένϊ έκάστω προς τάς

πράξεις αυτόν, καϊ έν τη έλεύσει αΰτον και Ιπιψανεία τγ

υστέρα ουκ έχει τις λόγον απολογίας, μέλλων παρ αντον κρί-

νεσ&αι, ώς μη άκουσας, οι γάρ κήρυκες αυτόν είς τά τέσ

σαρα κλίματα της οικουμένης κηρύσσουσιν. μετάγνωτε ονν 10

και πιστεύσατε τη Ιπαγγελία, και δέξασ&ε ζυγόν πραότατος

και φορτίον έλαφρόν, ίνα ζήαητε καϊ μη άπο&άνητε. ταντα

κτησασ&ε, ταντα φυλάξατε" έξέλ&ετε άπό του \ σκότους, ίνα 22

τό φως νμάς προσδέξηται' έλ&ετε προς τον όντως άγα&όν,

ίνα παρ αντον την χάριν δέξησ&ε, καϊ τό αυτόν σημεϊον 15

έγκαταΟ-ησεσ&ε ταΐς ΰμετέραις -ψυχαϊς.

29 Ταντα είπόντος αντον τινές των παρεστώτων είπον

αύτω' Καιρός έστιν τον τον χρεώστην άπολαβεϊν τό χρέος.

*0 δέ ειπεν αύτοϊς· Ό μέν κύριος τον χρέους άεϊ τό περισσόν

Ί.εος τψ μη πράξαντι έλεος επϊ της γης. φεύγετε ονν την δδόν 20

τον σκότους και άκαρπου, ητις εστίν πορνεία, πλεονεξία, γαστρι-

μαργία· εν γάρ τοις τρισι κεφαλαίοις δ νόμος πληρούται ολος.

29. 30 Και ειπών αύτοϊς άπαντα τον λόγον της άλη&είας

Ιξηλ-9-εν εν κνρίψ.

5 οί Αοί 10, 42 || · οί Μ&ΙίΙι 16, 27 II » οί Μ&ίΛ 11, 29; 30

I άφήδηται Α άπίδετε Ο. Κ (τεοΐΐ ? ε[ 154, 16) ΐδετε Χ. Ρ οιη (Ρ) || οπεί-

ρονοιν Χ ίίετη <ι $: εχ εη ΜαίιΗ || 2 τάς οτη ΌΏ.Χ. Κ: εχ εη ΜαΙΙΙι \ 5 ούτος]

οιτός Ο). Ρ \ ό οτη Ρ. {)\\* ενϊ οτη Ρ || προς] κατά Χ. 0: εχ ε» ΜαΚΗ

7 καϊ ρηιις οτη Ό \: (Μ?? ε/ 8 || 8 οίχ] ηοη βηίιη (: $ετ ον γάρ?? ε{ 7 || Γίί]

ονδείς ΟΌ. Χ. ΡϋΥ. 0Κ ονδέ τις Γ || αντώ ΟΟ. ΡΧ. ΡϋΥ. 0(Κ) || 10 ονν

οτη Α | 11 πιαχενοψε Α οπείσατε V \\ την έπαγγελίαν Α \\ πραίτη-

τος ϋΰ. Ρ(?)Χ. ϋΥ. 0: ε[ ε 58 ε; 85 ϊ; εεί || Μ άπο&ανείτε Α.

ε[14; 15; 114,3 || 13 φνλάξασ&ε ΤΜΙο || <?ξί'λθ«Γί Α. ΡΧ. 0: ε( 14 |

14 προοδέξετε Α: ε{ 114,3 || »«-" 'έλ». - δέξ. οτη Α || 11 έξϊλ&ατε Ρ:

ε( 13 || 16 έγχατα&ήβησ&ε 0. (Υ. ζ)Κ) έγκατό9ηο»ε Ό: τεείεΊΊ ε(15;

114, 3 || 17 παρόντων €Ό. ΡΧ. ΡϋΥ. Ε || 18 τ. τ.] τοντον ϋ{?) ΤηϊΙο

Τπε1ιεηάοΐ{ τοντον τον ΙΑρ$ϊ%ι$ I ρ 342

II κ. άκ.] εοπΊψΙαΫ τηιιίί/α? || 21 κνρ.] ώ η δόξα εί ο. 5 αάά ΗΖ

10
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απόλαβαν βούλεται, ημείς δέ τό δέον αντώ δώμεν. Καϊ ενλο-

γήσας αυτούς 'έλαβεν άρτον χαϊ 'ίλαιον χαϊ λάχανον καϊ άλας,

216 τ χαϊ εύλογήσας 'έδωχεν αύτοϊς· αυτός δέ παρέμεινεν τη έαντον

169 νί νηστεία, 'έμελλεν γαρ η κυριακή έπιφέειν. της δέ ννχτός

47 τι δ έπιούσης χαι χα&εύδοντος αυτόν ϊλ&ών 6 κύριος 'έστη προς

τη χεφαλη αύτοϋ λέγων Θωμά, άναστάς ορ&ρον, ενλογησας

πάντας μετά την ενχήν και διαχονίαν απελ&ε χατά την άνα-

τολιχην όδόν μίλια δύο, χαϊ έχει δείξω έν σοι την έμήν δόξαν

δι ο γαρ άπέρχει πολλοί προσφυγές μοι γενησονται, και

10 έλέγξεις την φύσιν χα\ την δνναμιν τον έχ&ρον. Άναστάς

δέ από του ϋπνου 'ίλεγεν τοις άδελφόίς τοις ουσιν μετ' αύτοϋ ■

Τέκνα και αδελφοί, 6 χνριος βούλεται τί ποτε σήμερον δι έμον

διαπράξασ&αι' άλΧ ενξώμε&α και δεη&ώμεν αύτοϋ ίνα μηδέν

τί ποτε έμπόδιον γένηται ήμΐν προς αυτόν, αλλά ώς πάντοτε

15 καϊ νυν κατά τό αϋτον βονλημα και &έλημα γένηται δι ημών.

48 τΐι Καϊ ταντα είπόντος αντον έπέ&ηχεν αύτοϊς τάς χείρας αύτον

καϊ ενλόγησεν αντονς · καϊ κλάσας άρτον της εύχαριστίας

'έδωκεν αύτοϊς εΙπών "Εσται νμΐν αυτή ή ενχαριστία είς

εύσπλαγχνίαν χαϊ έλεος, καϊ μη εις χρίσιν καϊ άμοιβήν. Και

20 αντοϊ είπον Άμην.

18 οΓ Οογ 1, 11, 29; 34

1 άπ. οηι Α || δ% οτπ ΎΜίο || 2-3 αντονς - ενλ. οηι Α || 2 αντ. ελ. οηι \ ||

ελαΐαν ιιεί έλαίας εοηϊ ΖϊριΗκ I ρ 342 άε \ άιΛϊΙαΙ ϊντϊςΜ \ χ. λάχ. οηι

ΰ ( || λάχανα £) || κ. άλ. οηι ( || 3 ενλογ. οηι 0\: άεΙΊΊ ε( 1 || ούτος Α \\

3-4 παρ. - ν.] βάίί ( || 3 παρέμενεν Ρ. ΡΥ. £) || 4 ή οίπ Χ || έπιφαίειν {Α),

ϋ. Κ έπιφαίνειν 00. ΡΧ || 5 ποιούσης Α || χαϊ οηι ϋ || 6 δρθ-.] χαϊ αάά

Φ || 9 δι - άπ.] χαϊ γαρ εκεί Ρ || μον Κ οηι β: ε[ 140, 15 || 10 άδνναμίαν

Χ: ΰί ΑΜ 101, 10 || 11 ονν αντώ Φ: εί 134, 12; 139,2; ε64ηχ; 56 πι;

αϊ || 12 τί π. β. Φ ηιιοά 1ϊΙ)βΐ5ίί ( || 13 διαπ.] ίαοίβί ( || ρο$ί δεη&. άεβεϊί 0

Δ = Α. Φ {Φ = Ο/). ΡΧ. ΡΟΥ. Ρ) 13 αντώ Α. Ρ || 14 τί π.] τούτον

ένεκεν Ρ οηι €Β. Ρ. Υ\\ ποτε οηι Α: άεί?? ε( 12 || ήμ. οηι ϋ|| γενήσεται Ρ ||

άλΚ' €Ό. ΡΧ. ΡΌ. Ε || 15 κατά οτη \ || χ. »έλ. οηι Α. Ό \ )| γένοιτο Α \\ δι ήμ.

οηι\: άεΙ?? || δή Α έν Χ οηι Κ \\ νμΐν Α ήμΐν Χ. Κ || ™ έπέ».] έπ' αώΐ

V : οί ο 49τη || 17 ήνλόγηαεν Ε || ροεί αντούς ηβΠΗί άηο οα/η άϊτηϊάίο

ηαοαηί άβίη ( 237>" τελείωαις (ο/' ϋ 159 βΐ Τ/ι οοηί) Α

Φ = ΟΌ. ΡΧ. ΡϋΥ. Ε « τής] καϊ Ε οηι ϋ || ενχαριστήσας II. Ε \\

18 μετέδωκεν ϋ: οί ο 50 β (Μι); 158 β \\ $ετ εστω ((?)??? ή 100, 11;

ε 121 β ; ί58 β || 19 χ. άμ. κ. μή εις κρίμα Ώ : ε[ Ιϊρίϊιις 1 ρ 338 | κρίμα

ϋ || κ. άμ. οηι ϋ \\ άμ.] κόλααιν Χ κατάκρισιν Ρ || 20 είπαν Υ εϊπααιν Ρ

τό αάά Χ. Ρ: ε[ ε 49 % ; 158 β || τροη άμήν άφεΗ 0 χάριτι βί η $ αάά

άΠη άεβεϋ Χ
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Περϊ τον δράχοντος πράξις γ'.

30 Και έξήλ&εν ό απόστολος τον άπελ&εϊν 'όπον αυτόν

ό κύριος προσέταξεν καϊ έγγνς γενόμενος τον δευτέρου μιλίου

και ολίγον έκκλίνας της οδού εϊδεν πτώμα νέου ενμόρφον

κείμενον, και ειπεν Κύριε, μη δια τούτο έξήγαγές με έλ&εΐν 5

έν&άδε, ίνα ϊδω τον πει\ρασμόν τούτον; γενέσ&ω τοίννν το 23 β

(τέλημά σου ώς βούλει. Καϊ ηρξατο ενχεσ&αι και λέγειν · Κύριε

χριτά ζώντων και νεκρών, ζώντων των παρεστώτων και νε- ιτο \ν

κρών των κειμένων, καϊ δέσποτα πάντων χαι πατήρ· πατήρ

δέ ού τών έν σώμασιν ονσών ψυχών αλλά των έξελ&ουσών 10

τών γαρ έν μιάσμασιν ονσών ψυχών δεσπότης ει καϊ δικαστής"

έλ&έ έν τη ώρμ ταύτη η έπιχαλούμαι, χαι δεΐξόν σου την 217 τ

δόξαν εις τούτον τον έν&άδε χατακείμενον. Καϊ στραφείς προς

τονς άκολου&ονντας αντω εϊπεν Τοντο το πράγμα ονκ άργώς

έγένετο, άλλ' ό έχ&ρός ένήργησεν κα\ κατηργάσατο τούτο ϊνα 15

έν αντώ προσβάλη' χαι όρατε ότι ονχ έχρήσατο άλλο είδος

ουδέ ένήργησεν δι άλλον ζφου άλλ' ή διά τον υπηκόου 49 τΐι

αϋτον.

31 Και ταύτα εϊπόντος αΰτον δράκων μέγας άπό φωλεού

έξελ&ών, τήν κεφαλήν αντον καταχρούων και την ονράν κατα- 20

τινάσσων έπι τήν γήν και φωνη μεγάλη χρησάμενος προς τον

8 οΐ ΑοΙ 10, 42

'-159,' περί - έχέλ. οηι Β άβ Ρ ο{ ε 159 βί ρι·αβ[

ΰ. ΡΌΥ 1 δρ.] ηί(ρ·ο αάά \: ΰ/~ 19 || πρ. γ'] χαϊ τον νεανίαχον 1)

οηι Υ || 2 τ. άπιέναι ΌΥ (ΰ/' 3; 148, 4-5; αϊ) οηι Ρ || 2"~3 ο χ. αντώ

Ό || 2 αντώ Υ \\ Α προαέτ. άπιέναι ό κ. Ρ || πρ.] άπελΰεϊν αάά ΌΥ \

γεν. - μιλ.] τον τόπον τ. δ. μιλ. γεν. Ρ \\ 4 τ. όδ. όλ. έκχλ. Ρ || ενμόρφον

Ρ || 1-0 έν». έλ&. Ρ || 8 πειρ. (()] πιίΓαονιΙυπι δ || °-7 τδ 9. σον (δ) οηι (:

ιΙβΙ?? || 7 ώς β.] φΐοηι&πι πιχβϊδΐΐ μθ δ || χ. λέγ. οηι Ρ: ο( 114, 4; ο 156% ||

■ χαϊ νεχρ. ζώντ. οηι Ρ || ζώντ. τ. παρ. χ. ν. οηι Ρ || τών οηι ΌΥ |

παρ.] βίαηϋυιη {: αα· εστώτων?? || 9 πατήρ ρι-ίαί] πάτερ Τ/ιϊΙο || 9-11 π.

δ'ε-διχ.] βΖ( || 10 ψ.] μόνον αάά Ό \\ άλλα] χαϊ αάά Ρ: ή β 06 β || " τών

γαρ - ονσών οηι Ρ || 12 #] ης Υ έν ή Β οηι Ρ \\ ίπιχ. οηι Ρ || δόξααόν

Ρ οβίβηάβ ί δ || 13 έν». οηι Ρ \\ χείμενον ΡΌΥ: ο/Ί14, 9; ε 53 β; 60 ηι; 89τη;

107, 4; 108, 4; 134, 1; 148, 13; 18; 149, 24; 160, 19; ο 58 ϊ; αϊ || 13-« είπε

π. τ. ά. α. Ώ || 14 τ. ά. ά.] τον λαόν Ρ || 18 έν α.] εαντόν ΡϋΥ || προσ-

βάλλη ΡΥ προβάλλει Ό || >°-17 αλλο-ένήργ οηι Ρ || 18 $ατ αλλω εϊόει??

ν[ € 130β; 169 ηι || 17 α. ζ.] βΐΐβηηηι (: 8βι- άλλοτρΙον?? || ετέρον Ρ || άλλα

(οηι η) Ό τΐοΙβΊΊ ο( 103, 2 || 19 ειπ. α. (()] είπ. τον άποστόλον I) τον άπο-

ατόλον είπ. Ρ Ιδον αάά Ό || μ. (δ)] ηί^βΓ ( (</ 1): $οτ μέλας ?? ε/' 112, 5 ||

άπό] τον Ώ || -° έξήλθ-εν ΡΥ || χαταχρ.] ηα&ίίβΙ)8,ί { || χατατ ] β,άίΙί^Θ-

1)ίΐΙ ( || 21 μεγίστη Ρϋ || χρώμενος Ρ: ο{ ο44ΐ; 70 ηι; 155 β

10*
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απόστολου εϊπεν Έρώ εμπροα&έν σον δια ηοίαν αΐτίαν έ&α-

νάτωσα τούτον, έπειδη εις τοϋτο παρεγένον, έλέγξαι μον τά

'έργα. Και φησιν 6 απόστολος" Ναι, ε'ιπέ. Και 6 δράκων

Γυνη' τις εστίν ωραία έν τω χωρίω τούτω άντιχρνς' και

5 διερχόμενης αντης δϊ έμον Ιδών αντην ηράσ&ην αντης, και

άκολονϋ-ήσας αύτη έπετηρονν και ενρον τούτον τον νεανίαν

καταφιλοΰντα αντί/ν, 6ς και έκοινώνησεν αντί] και άλλα αισχρά

διεπράξατο μετ' αντης· κάμοι μέν ενκολα ην αύτά έπϊ σον

50 Τΐι Ικφάναι, οιδα γάρ σε δίδυμον όντα τον Χριστοί) τον την

10 φνσιν ημών άεί καταργονντα' ταράξαι δέ ταντην μη βονλη&εϊς

πι αύτη τη ώρα ούκ έ&ανάτωσα αντόν, άλλ' έπιτηρησάμενος

αντόν έσπέρας διερχόμενον τύ-ψας έ&ανάτωσα αντόν, καϊ

μάλιστα κατατολμήσαντα αντόν τη κνριακη ημέρα τοντο δια-

πράξασ&αι.

24 β 15 Ό απόστολος \ εξήταζεν αντόν λέγων ΕΙπέ μοι ποίας

32 σποράς καϊ ποίον γένους νπάρχεις. 32 Και εΐπεν αντψ· Έγώ

έρπνστης έρπνστον φύσεως και βλαπτικός βλαπτικού ' ν'ιός

είμι έκείνον τον βλάψαντος καϊ πλήξαντος τονς τεσσάρας

αδελφούς τονς έστώτας· ν'ιός είμι έκείνον τον κα&εζομένον

20 επϊ νΤρύνον εις την νπ ονρανόν, τον τά ίδια λαμβάνοντος

20 οί Μβ,ΙίΙι 18, 28 ·(

1 εμπρ. σον ίξείπω Ρ || - αντόν Ρ: ϋ( 11 || έτι. ε. τ.] ε. τ. γάρ Ρ |

2-8 τά ε. μον Ό || 3 και φ. - δρ. (α) οηι \ || λέγει Ρ || ναι οηι Ρ || είπε]

λίγε οΐω τοντον έ&ανάτωσας τρόπω Ρ || 4 βΓ&ΐ | 3 || ώρ. - &.] ίν τ. χ. τ.

ο)ρ. σφόδρα ΰ || ίν - ά.] τοντον αντικρύ τον χωρίον Ρ || <τω> άντικρν

<σο«>?? ((): ε{ 119,6 || 4-:' κ. δι. φ] δι. δε Ρ διωνσης (ή 147, 2) ούν

ϋΥ || 5 α. δι ' ί. (ί)] ίμον ί'νεκεν α. Ρ α. ποτέ Β || ίδ. α. οηι Ρ || Γ>-6 ήρ. -

έπ. καϊ οηι Ρ \\ 0 αντψ ϋ || τ. ν. τοντ. Ρ || 7 ος] ος δε ΌΥ ως δε Ρ ||

αντης ίκοιν. Ρ || άλλα] τινα Ρ || 8 μ. α. διεπ. βί α 1(1 μη φέρων τοντο

έγώ έ&ανάτο)σα τοντον Ρ || κ. μέν] πιίΜ ( || ενκολον ϋ || ην] ββά ηοη

αυιίβο ( || 8-9 έ. α. έκφ. α. ΰ || 9 φράααι Ό || δίδ. γ. οίδα είναι σε Ρ \\

σε] τον αάά Ώ \\ δίδ.] Άαοίατα οοβαηί (: β[ 156, 12 βί ΒηγΜΜ ϋ ο[ Ιΐιβοί

χίιιάίβί I (1900) ρ 288 || 10 αεί οηι ϋΥ || την κόρην Ρ \\ βονλ.] ονδε αάά

Ι' || 11 ονχ οιη ίί αάά ίν ή μετά της κόρης την άμαρτίαν δι ίπράτ-

τετο Ρ \\ τοντον Ρ: ε( 1 || 11-12 άλλ' - αντόν οηι ϊ] || αλλά τη εσπέρα

τοντον διερχ. ίπιτ. Ρ || 11 ίπιτηρήαας Ώ || 14 τνψας (|) οηι Ρ \\ αντόν

οπι Ρ: ο{ ο 89ηι || 13 τολμήααντα ΡϋΥ: ο( 147, 13; ε 49 β || ίν ημ. τοντο

κνριακης (οηι τξ) Ρ || 10 τνγχάνΐις Ρ || κ ε. α. οηι Ρ || 17 έ. έ.] της ερπνατι-

κής Ρ της αάά V || φνα.] ήϋαβ [: $α· νίός??? ιΙβΙΊ (ε/' 102, 10) γέννημα αάάΡ \\

βλαπτικός οηι Ρ || βλαπτικού (νίός είμι>'.'? || 17-19 νι - εατ.] αϊ (: ο[ ίϊρ-

ίΐ«ί / ρ -122. 1 || 18 καταβλάψαντος ΡΌΥ: ή 147, 13; 101, 7; ο 93 β ;

106 «' || 19--° καθ-. - ονρ ] ί. ». ίπωλείας χα». Ρ || κ>· ί. 9. κα».? || 20-149,2 τ.

τά - ζωνν. οιη \ || 20 τον] Κ,νϊός είμι ίκείνον) τον? αα· καΙΫ'.' | λαβόντος II:

ιοι· λαμβάνειν ?? (δ)
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από των δανειζομένων υιός είμι έκείνου τον την σφαϊραν 51 Ίΐ

ζωνννοντος' συγγενής δέ ειμί έκείνου τον έξω&εν τον ώχεανον

οντος, οΰ η ουρώ έγκειται τω Ιδίω ατόματι· έγώ είμι ό δια

τον φραγμού ε'ισελ&ών έν τφ παραδείσφ χαϊ μετά Ενας λα-

λήσας δσα 6 πατήρ μου ένετείλατό μοι λαλήσαι αντγ' έγώ ή

ειμί 6 έξάχρας χαϊ πνρώσας Κάϊν ίνα άποχτείνη τον ίδιον

άδελφόν, χαϊ δΐ έμέ άχαν&αι χαϊ τρίβολοι έφνησαν έν τη γΐ(' 218 τ

έγώ ειμι ο τους αγγέλους άνω&εν χάτω ρίψας χαϊ έν ταϊς 52 τϊ

έπι&νμίαις των γνναιχών αντονς χαταδήσας, Ίνα γηγενείς

παίδες έξ αυτών γένωνται καϊ το &έλημά μον έν αϋτοΐς δια- 10

πράξωμαΐ' έγώ είμι 6 την χαρδίαν Φαραώ σχληρννας, 'ίνα

τά τέχνα τον Ισραήλ φονενστ] χαι έν ζυγω σχληρότητος χατα-

δονλώσηται αυτούς" έγώ ειμι ό το πλη&ος έν τη έρήμφ πλα-

νήσας, 'ότε τον μόσχον έποίηααν έγώ είμι ό τον Ήρώδήν

πνρώσας χαϊ τον Καίάφαν έξάψας έν τ?/ ψενδηγορία τον 15

•ψενδονς έπι Πιλάτον τοντο γαρ έμοι 'έπρεπεν έγώ ειμι Ό τον

Ίονδαν έξάψας χαι έξαγοράσας 'ίνα τον Χριστον &ανάτφ νιι \ν

παραδω· έγώ είμι ό την άβνσσον τον ταρτάρον οΐχών χαι

κατέχων, ό δέ νιος τον β·εον άκοντα με ηδίχησεν και τους

ιδίους έξ έμοΰ έξελέξατο' συγγενής ειμι έκείνου του μέλλοντος 20

άπό της ανατολής 'έρχεσ&αι, ω και έξονσία δίδοται ποιησαι

όπερ αυτός βονλεται έπι της γης.

33 Καϊ ταντα είπόντος τοΰ δράκοντος έκείνου παντός

τον όχλου χατακούοντος, έπάρας ό απόστολος την ψωνην αντοϋ

είς υχρος εΐπεν Πανσαι λοιπόν αναιδέστατε, και αϊσχνν&ητι 2δ

1 θχ βίδ ηυί αϊ) 60 πιαΙυβ,Ιί 8\ιηί δ || δανειζόντων άιώίΐαη(β)· οοιιί ΤΗϊΙο

εοιιΐ 145, 18 || 2 ζωνν.] άποοτάτον α<(Λ I) || 3-3 ού - λ. α. (δ)] ηοη ηηΙΙα

αϊ ( || ρο$( ίχ. ΗίταΙ τον κα&εζ. - ονρανόν {148, 1'.)) V || 0 χ. πυρ. οηι (:

</ 15; 18 || ^ τ. ΐδ. αδ. άπ. Ρ \\ ' έμΐ (( 3)1 εμού Ώ || 0 καταδήαας]

οοΓΓυρί ΰ/' ΒιιΜίί 3 ο[ ίίιβοί ιίιιάϊβ$ I (1000) ρ 284 || 10 γινωνται Ρ

11 τ. οπι Ρ || 12-13 κατ. α.] τό των εβραίων κατ. γένος Ρ \\ 13-14 εγώ -

έποίηααν οηι Ρ || 15 πυρ. (δ) οηι \: ο[ 6 || 15-10 τον ψ.] οοπϊγει ίυβίιιπι

ϊυάίοβπι ( ο« α || 10 έπΙ Π. (δ) οηι Ρ \ || τ. γ. έ. ε. οηι \ δ || 17 ί'ξάφ.

κ. οηι ΙΙΥ: ο{ 18 \ κ. έξαγ. οηι Ρ ιιί ρΓβίίιιιη βχοίρβΓβΙ \ βί ίβοί δ ||

&αν. (( α) οηι Ώ || 18 παραδώαη Ρ || 1«-20 τ. αβ. - έξελ ] αϊ \ αϊ δ ||

18 οΐχ. χ. ΟΜ ΡϋΥ: €/ 6; 17; 100, 1; 12; 111,7; 120, 4; 5; 121, 3; 123,

4; 127, 2; 139, 0; 12; αϊ ρίνηιηα || 20 <?| £ οηι V || -1 δέδοται βοηϊ ΤΙΗΙο

άνοϊΙαηΙβΓ || 33 οπ. α.] είς 8 καϊ Ρ \\ 83-24 αίίψιαηΐο ρΐιινα ( || 23 ταντα] αυτόν

αάά 1} || έκ. (δ) οηι Ρ\** κατακ.] ταντα άκονοντος Ρ: ι·[ 147, 13; 152, 0 \\ τ.

φ. ό απ. ΡϋΥ\\2*-25 α. (ε/'αβύηι) ε. ν. οηΡνΥ\\"-& εις] καϊ άτενίαας είς

χυ$ρϊ€αίη>· ΤήίΙο $βιΙ τφιίαΐ || 25^1 50,- π. - γεν.] ραηΐο ρΐηνα α αϊ\ αϊ δ

88 λ] τον λοιπόν Ρ
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53 τΐι νεκρονμενος όλος' 'ίφ&ασεν γάρ σον το τέλος της άπωλείας'

και μή τόλμα λέγειν α διεπρόξω διά των σοι νπηκόων γενο-

25 β μένων, κελεύω δέ σοι έν ονόματι τον Ίησοΰ έχείνον \ τον

μέχρι νυν αγώνα προς υμάς ποιονντος δια τονς ιδίους άν&ρώ-

5 πους, ϊνα τον Ιόν σου όν 'έβαλες εις τον άνδρα τούτον έκμυ-

173 \ν ζήσης και άνελκνσας λάβης έξ αύτον. Ό δέ δράκων ειπεν

Ονπω δ καιρός 'έφ&ααεν τον τέλους ημών , κα&ώς εϊπας' τί

με αναγκάζεις λαβείν ό είς τοντον κατίβαλον χαι άποϋ-ανεϊν

προ καιρόν; χαΐ γαρ 6 έμός πατήρ έπάν άνιμήσηται χαι

10 έκμυζήστ] δ έπέρριψεν τη χτίσει, τότε αύτον γίνεται το τέλος.

Ειπεν δέ αύτώ ό απόστολος" Λεϊξον ονν ήδη την φύσιν τον

πατρός σον. Και προσελϋ·ών ό δράχων έπέ&ηχεν το στόμα

έπϊ την πληγήν τον νεανίσκου καΐ έξεμύζησεν την χολήν έ£

αύτον. χαϊ κατά βραχύ μέν η χροιά τον νεανίσκου, ώσπερ

15 πορφύρα ούσα, έλενκαίνετο , ό δέ δράκων έφυσάτο. ότε δέ

πασαν την χολ?)ν είς έαυτόν όνέσπασεν ό δράκων, ό νεώτερος

2ΐ« τ άναπηδήσας 'έστη, και δραμών προς τονς πόδας τον αποστόλου

ϊπεσεν. ό δέ δράκων φνση&εις έλάκησεν και άπέ&ανεν , και

έξεχύ&η αντον 6 Ιός και ή χολή· έν δέ τω τόπφ ον ό ιός

20 αντον έξεχύϋ-η χάσμα έγένετο μέγα, και κατεπό&η 6 δράκων

έκεΐνος. ειπεν δέ 6 απόστολος τω βασιλει και τω άδελφω

αυτον' Βάλετε έργάτας και αναπληρώσατε τόν τόπον έκεΐνον,

καΐ &έτε &εμελίους και οίκους οίκοδομήσατε έπάνω, ϊνα οϊκησις

γένηται τοις ξένοις.

2ό 34 Ό δέ νεανίσκος έλεγεν τω άποστόλω μετά πολλών

54 Τϊ δακρύων Τί ήμαρτον είς σέ; άν&ρωπος γαρ εϊ δύο μορφάς

1 όλως ϋ Ι 2 αοϊ ν. γ.] σων ν. I): ο[ 151, 18; 152, 15; ΰ 64ηι || 11 άν&ρ.]

αντον δον).ονς Ρ || 5 εκμ. οηι V || 6 και - έξ α.] αϊ \ || λάβ.] άνααηράαης

Ρί/Ύ Γβίίηβ&8 α: $(γ άναοειράσ%ς (άαΐ άνελκ.)?? ΰ/"8 || άπ' ΙίΥ || 7 ονδέπω

ϋΥ οηι δ || ήμ. τ. τέλ. εφ». 1): </ΊΟ; 156, 2-3 || κα».] ον αάά Ρ || είπες V

ΐφης 1): <;/ 127, 4; αϊ || 8-0 προ κ. με άπ. Ρ πεποίηκα αάά Ό || 10 έκμνζή-

σηται Ρ: </·5; 13 || της Υ ταϊς ΡΌ || κτίοεσιν (Ρ)ΙΙ(Υ) ϊη ΟΓβ&ΐϋΓ&πι { ά ]!

το τίλ. α. γενήοεται Β: ι·[ 7 || 11 αντω οηι ΡΥ \\ ηδη] άρτι Ρ || 1:1 τη πληγή II ||

χολ.] υβηβηυιη ( α καϊ τον ιόν αάά Ρ: τβϋΙεΊ ο{ 5; 10; 19 \\ 14 «τ ή μεν? [\

χρόα ϋ Υ || 15 ονοα] όντως αά I Ρ\\ 10 χολ.] ιιβηβηιιπι (δ: ο( 13 || 17 εατη]

ανέστη ΡΌΥ δϋββίΙοίΙ (: 6/ ο 54ηι \\ 17-18 επ. πρ. τ. , π. τ. άπ. Ρ βί β,άοΓΆ-

ιιϊί βνιπι αάά ( || 18-10 κ. άπ. - χ. (δ)] ββουικίιιπι υοοβιη Ιαάαβ ( || 19 ο I. α.

1): €[ </ 8 βί 108, 11 || *> αντον οπι Ρ \ «'-'-1 κ. κ. - ίκ. (δ) οηι \ \\ 22 β. ε. κ.

οηι ( || λάβετε Τ/ιιΊο Η Τϊεεηβηάο)/ (ήΆη 51), 16) β,άάαοϊίβ δ: ί€Γ ΈκβάλετεΊΊ

<·/" (·η ΜαΙίΚ 0, 38 || ίκ. (\ δ)] εν » ό δράκων κατεπό&η Ρ || -'Ίδί,11 ελεγεν -

αωμ.\ αΐϊαικιηΐο ρΙιίΓα ι·ί αϊ ( || -6 τί οηι 1) || ημ.\ είς τόν νπό σον κηρνττό-

μενον Οίον και αάά I) [ηυη δ) || αέ] αλλά δέομαι σον αάά Ρ
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έχων, και όπου αν ϋ-έλτις έχεϊ ευρίσχη, και ΰπ' ονδενός έπέχη,

ώς έγώ όρώ. έ&εασάμην γαρ τον άνδρα έκεϊνον, ώς παρέστηκά

σοι, ος καϊ ίέλεγέν σοι" Πολλά έχω δεϊξαι δια σον θαυμάσια, 175 ν

και ϊργα μεγάλα έχω δια σον τελέσαι, δι ών μισ&όν ληψη'

χαϊ πολλονς ποιήσεις ζησαι, και έσονται έν αναπαύσει έν φωτι 5

αίωνίω ώς τέκνα &εοϋ' σύ οίν ζωοποίησόν φησιν περί έμον

σοι λέγων τούτον τον νεανίσκον χαταβλη&έντα υπό τον έχ&ροΰ,

και έν παντι καιρώ έφορος αντον γενοϋ. Καλώς ονν \ ηκεις 26 υ

έν&άδε, και πάλιν καλώς προς αυτόν απελενση, χαϊ αντον

όλως μη άπολειπομένου σον. έγώ δέ έγενόμην άνεν ψροντίδος 10

και όνειδισμον' καϊ έπέφαυσέν μοι από της φροντίδος της

νυκτερινής και άνεπάΐ]ν από της έργασίας της ήμερινης· απηλ-

λάγην δέ χαι από τον παροξνναντός με ταντα πράττειν., ημαρ-

τον εις έχεϊνον τον τα έναντία διδάξαντα με' χαι απώλεσα

ϊκεϊνον τον της ννχτός συγγενή τον αναγχάζοντά με άμαρ- 15

τάνειν ταις αντον πράξεσιν, ευρον δέ έχεϊνον τον φεγγώδη

όντα μου συγγενή, απώλεσα μέν έκεϊνον τον σκοτίζοντα και

άμαυρονντα τους έαυτον υπηκόους, Ινα μη γνώσιν α διαπράτ

τονται, και έν τοις 'έργοις αντών αίσχυν&έντες άπόσχωνται 176 ^

άπ' αντών, και αϊ τούτων πράξεις τέλος σχώσιν ενρον δέ 20

έχεϊνον ον τά έργα φώς έστιν χαι α'ι πράξεις άλη&εια, α

διαπραττόμενός τις ον μεταγινώσκει. απηλλάγην δέ και

1 αν] έάν Υ δαν Ρ: ή 103, 4; ο 64 (; 03 τη || ενρίαχαι Ρ\\ επ.] όράσαι

Ρ || 2 εγώ] σε αάά Ρ || 2~3 βο· δ'ς παρέατηχίν αοι (δ) ?? || 4 χαϊ - τελ. οτη 1} |

διά α. ϊχω Ρ || ών] ά'? || 5 „. ς.] ζω0ποιηααι εχω Ρ || άναπ. (&)] »1ίο ί ||

έν αΐί (ί)] καϊ ΰ. ΙΙΥ & || °-7 ζωοπ. - έχθ-.] δήλον 'ότι περιεμον ζωοπ. τοντ. τ.

νεαν. δεινώς ύ. τ. έχ&. χαταβλαβέντα Ρ || 7 νεανίσκον <τόν>? || χαταβλα-

βέντα 17Υ: ί/ ΰ 79 ί || 8 χαϊ -γ.] φπα οπιηϊ ΙβπιροΓΘ άοππιπιπι ίυιιιη οοη-

ίβπιρί&πβ ί || γίνου ΌΥ \\ ήχες ΰ: ο/~ ΰ 75α || 0 ένταν&α Ρ \\ χαϊ ρήηε

οτη Ώ || πάλ. - απ.] πιιιΐίοβ αά βυιη βάάυχίβίί \ || 10 άπολιμπανομένον Ρ ||

11 όν.] άοΙοΓβ ( || χ. £π.] επ. γάρ Ώ || έπ. - ήμ.] αϊ \ αϊ ά \\ 18 χαϊ οτη Ρ '|

άνεπαν&ην Ό οτη Ρ: ο( 105, 12; 152, 17 \\ από - ήμερ. οηι Ρ. Ρ \\ '*-14 ημ.

εις] ίηίβΐΐβχϊ [ {οτη 8) || ™ τ)μ.] μεν αάά ΡϋΥ: δε βχιρβϋΐα: γ/ 16; 20; 22;

152, 3 || 14 μοι διδ. ΰ: $α· με διδ.?\\ χαϊ άβΙΊ 4,17; 22 \\ 15 της - τόν] ρβΓ

ίβηθ!)Γ38 οο^ηαίαβ 8υ»β ( || έξαμαρτάνειν Ώ || 16-17 έχ. - σνγγ.] αί ί || 10 φεγ-

γοειδη Ό || 17 <τον> δντα?? ο( 1ϋ2, 4 || μου α. δ. Ρ \\ κ. μ.] άπωλέοαμεν

Ώ. Ρϋ (ΰ/Ί4; 20) δε αάά Ώ || 18 αντον ΡϋΥ: 4 152, 5 αϊ \\ α] είς ημάς κα

κήν Ρ || 20 άπ' οηι I): ε/Ό58ϊ; 118, 12; 144, 3; ο 134 β || αϊ τ.] διατοντο αϊ

Ρ || τοντ.] βίιιβ ( || γχλος ϋ \\ εχωβιν Ρ: ο[ 141, 4 || 21 οϊ - άλ.] αϊ \ ||

άληβιναί Ρ || δ] είς ας Ρ
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άπ έκείνου οί τό ψευδός παρόμονον, ού χαϊ τό κάλυμμα προ-

55 τΐι ηγείται σκότος, όπισ&εν δέ παρέπεται χαϊ αίαχΰνη όναιδευο-

220 τ μένη έν άηραγία' ενρον δέ τον χαλώ μοι φανεροϋντα εις το

λαβέσ&αι με τούτων, τον της ώλη&είας νίόν, συγγενή όντα

5 της ομονοίας, ος την όμίχλην άποσοβών την έαυτοϋ κτίσιν

φωτίζει χαϊ το ς πληγάς &εραπεύων τους έχ&ρονς αυτής κατα

στρέφει, άλλα δέομαι σου άν&ρωπε τοϋ &εοϋ ποίησόν με

πάλιν &εάσασ&αι αυτόν καϊ Ιδειν τοϊιτον τον νυν άπεχρυφόν

μοι γενόμενον, ϊνα χαι της φωνής αϋτον ακούσω, ης τό &αϋμα

10 έξειπεϊν ού δύναμαι· ουκ 'έστιν γαρ της φύσεως τούτου τον

οργάνου τον σωματικού.

35 Ό δέ απόστολος άπεκρί&η αντοι λέγων Έάν τούτων

απαλλαγής ων την γνώσιν έδέξω, ώσπερ και εϊπας, και γνως

τις έστιν ό ταύτα διαπραξάμενος έν σοι, και μάθ-ης, χαϊ

15 χατηκοος γβνησρ εκείνου, ου νυν δια της ζεούσης σον αγάπης

έπιζητεϊς, χαϊ οιμί] αυτόν χαϊ συν αύτω ίση εις τον αΙώνα,

χαϊ έν τη αναπαύσει αΰτοϋ άναπαήση χαϊ 'έση έν τη χαρ<ρ

27 β αύτοϋ. έάν δέ ρα&νμότερον διατε&ης προς αυτόν | χαϊ πάλιν

έπιατραφης προς τάς προτέρας σου πράξεις, χαϊ έάσης τό

20 κάλλος και τό φαιδρόν έχεϊνο πρόσωπον τό νϋν ύποδειχ&έν

σοι, χαϊ τό απαύγασμα τοϋ φωτός αΰτοϋ, ου ννν έπι&υμεϊς,

διαλά&ης, ον μόνον της ζωης ταύτης στερίσκη άλλα χαϊ της

1 ον - ον οηι Ρ || ον τό ψ. παρ.] ψιβτα ίτ&αβ βιιβίίηβί ( || παραμένει

Β: ΰ( 154, 3 || χ. το κ.] ΐΰΤ κατακάλνμμαΊ || 2 6πι9-εν ΡΙΙΥ: ο{ ο 154 τη \

2-3 χαϊ - άπρ.] ριιάοΓ θ4 ίΐΐα αιιιίβηβ ίη ϊηιριιάβηϋα ( || 2 χαϊ οηι Β:

άβΐ ? || 3 ί«] μοι αάά Ρ || 3-0 χαλά - φων.] αϊ \: ο( Βίρ$ϊιι$ I ρ 327 || 4 με

οτη Ρ || τοντον ΡΙΙΥ || 5 άποο.] χαι αάά Ρϋ \\ 6 φωτίζων ΡϋΥ: </ ί ||

πληγ.] αντον αάά ΡϋΥ || τοις] όε αάά ΡϋΥ \\ χαταστρέφων ΡϋΥ \\ 7 α.

(α)] &ρθ8ίο1β (: ε/' 155, 21 \\ τον οηι ϋ \\ 7~'') ποί. - γεν.] 8βΓ6 ϊη πιβ υβΛιιιη

Ιαιιπι ιιϋβ,β ( || 8 αντ. οηι Β: άβΙ? || τοντ.] αντόν Β || 9 γεν.] μοι αάά Ρ ||

χατακονσω 1]Υ: </ 149, 24 || '-'-11 ής - οωμ.] αϊ \ {ο( 150, 25): ο( Σ%ρήη$ 1

ρ 325 || 12 άπεκ. α. λ. (α)] πρός αιτόν είπεν Ώ Ιιιάαβ άίοίί βί \ || 13 άπαλλ.

(0 οτη Ώ || τ. γν. ών Β || έδ.] άποβάλης α Ιά Β || γνως οηι ΡΙΙΥ \\

11 έοτιν οηι Β οοι αάά Ρ (ϋ? 6>·αί) || 15 8α· γέν$?? ο/' 114, 3 \\ οϊ] ον

ΡυΥ ηιιβπι (: ι/ 130, 6; 13!), 10; αϊ \\ οοι ϋΥ\\ 10 έπιζ.] τήν &έαν αάά Β || καΐ

ρτίυ.5 άβΙΊ ([) || 17 άναπαήο%] άναπαναη Β: €/' 151, 12 || 17-18 εις την χαράν

α. ίαη Β || 18 αν Β \\ 18 άποστραφείς Ρ || £Ϊς ΡϋΥ || 1β-Μ κ. έ. - όιαλ.] αϊ

(εοιτιφία) ( αϊ δ || 20 έκείνον Ρϋ: π·ΰίβ? || πρόσωπον οηι ΡϋΥ; β[ ε 115ηι \\

— διαλά&η οε ΤΙιϊΙο ?·ΰ<·ίϋ ηΐ ηΐά: ν[ 154, 11 || αποστέρηση Ρ: 8θ· ατε·

(ϊίΙΜ, 1; 2; 15!), 4)?? || ^153,^ αλλά ■ ενρ.] αϊ \



ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 35. 36 |53

μελλούσης, καϊ όπελεύση προς εκείνον όν 'έλεγες απολωλεκέναι, 56 τΐι

χαϊ ονκέτι &εάση εκείνον ον 'έλεγες ενρηκέναι.

36 Καϊ ταϋτα εϊπόντος τον αποστόλου ήρχετο είς την 177 ν

πόλιν κατέχων την χείρα εκείνον τον νέου και λέγων αυτφ·

Ταϋτα άπερ έ&εάσω τέχνον ολίγα έστιν άπό των πολλών ών 5

ό &εός έχει" ον γαρ περι τούτων των φαινομένων ευαγγελί

ζεται ήμϊν, άλλα μείζονα τούτων επαγγέλλεται ήμϊν έφ δσον

δέ έν σώματι έσμεν, ον δυνάμεϋ-α λέξαι καϊ έκφάναι α μέλλει

ταϊς ιρυχαϊς ημών διδόναι. έάν είπωμεν ότι φώς ήμϊν παρέχει,

τοντο τό όρώμενόν έστιν καϊ έχομεν αντό· έάν δέ και πλοντον, 10

'ίστιν και φαίνεται έν τώ κόσμω τούτω, και όνομάζομεν

αυτόν και ον χρήζομεν αντον, έπειδή εϊρηται ότι Δυβκόλως

πλούσιος εϊσελενσεται είς την βασιλείαν των ουρανών Εϊ δέ

καϊ αμπεχόνην έσ&ήτος είπωμεν, ην ο'ι τρνφώντες έν τω βίω

τούτω άμφιέννννται, ώνόμασται, χαϊ εϊρηται ότι Οι τα μαλακά 1δ

φορονντες έν τοις οϊχοις των βασιλέων είσίν Εϊ δέ χαϊ δείπνα

πολυτελή, περϊ τούτων έντολήν εϊλήφαμεν προσέχειν άπ αυτών, 2ϋΐ τ

μή βαρη&ήναι έν κραιπάλη και μέ&η καϊ μερίμναις βιωτιχαΐς,

λέγων α 'έστιν, καϊ εϊρηται· Μή μεριμνήσητε τή ■ψνχή υμών

τί φαγητε ή τί πίητε, μηδέ τω σώματι υμών τί ένδύσηα&ε, 20

ότι ή ιρυχή πλεϊόν έστι τής τροφής καϊ τό σώμα τον ένδν-

ματος· Έάν δέ και άνάπαυσιν τήν πρόσχαιρον ταντην είπωμεν,

κρίσις καϊ ταύτης ώρισται. άλλά λέγομεν περι τον άνω κόσμον,

12 Μ&ΙΙΙι 19, 23 || 15 Μαίίΐι 11, 8 || 18 Ιλιο 21, 34 || 10 Μ&ίΙΙι 6, 25

1 ον] ον Ρ || λέγεις ϋ || άπολελωχέναι Ρί1Υ\\ 3 τ. ειπών ο απόστολος

ΡΙΙΥ Ιχιάβ,Β ( || 4 τ. ν. έχ. Ρ || 7 ήμϊν ρτϊνι] νμϊν V \\ ά. μ.] άλλ' άμεινα Ρ

πιβϋοΓ» (: $α· άλλ' άμείνω (ιιβΐ άμεΙνονα)? «/" € 116 πι \\ 8-9 έ' - βιδ.] ψχβ,β

οιηηβ3 ΟΓβάβηίθβ άβο αοοβρΙνίΓΐ βιιηί ( ςιιαθ ρ&Γβ,αίί αηίιηίβ ΟΓβάβηίίαπι

3ϊ1>ί α || 9 ΛΑ ήμ. Ρ || ήμ. οτπ ϋΥ: άά ? ? ο( \ δ (8 - 9) || 10 τό ομ Ώ \: άβΐ ? ? ||

χ. εχ. α. οτπ \: άβΙ"ί? || 11-12 8ς - όν. α.] ηιβιηοΓβιιιαβ φΐοά ββί ίη πιιιηάο [ [|

11 8ς οτπ Ό. Ρ: $ογ ο? || τοντω οηι Ρ \\ χαι οηι ϋΥ; άβΙΊ ο( \ || 12 αντό

ϋΥτοντονΡ: '2-13 χ. ον - Όνρ. οηι\: 4 15 -16; 18-21\\ 12 χ.

ο. χ, α. οηι Ώ || χ. ο. χ.] ον χρήζω δε εϊ θελήσω Ρ || έπ. ε.] ε. γαρ Ρ || 13 είαελ.

πλ. Ρ || 15 ών. χ. ομ Ό || ών.] $στ όνομάζομεν? ϋ/~ 11 \\ 15-18 χ. εϊρ. - εΐαίν οηι

\: (Μ?? 412 ■ 13 || 15 οτι οηι Ρϋ || 18-21 μή βαρ. - ενδ. οηι (: άβΙΙΊ ο( 12-

13 || 18 μή - βιωτ.] "να μή έν χρ. χ. μέ&η βαρννόμενοι χαϊ ταϊς τον βΐον

σννω&ονμενοι μερ. τής έχει έχπέσομεν βασιλείας Ρ \\ 18 λέγ. - χαϊ] χα&ώς

χαϊ έν τώ εναγγελίω Β οηι Ρ || 5α· λέγομεν ?? ΰ/" 11; 1ύ || 19-21 μή μ. -

ένδνμ. οηι Ρ || 23 χ. ταντ. ώρ. χρ. Ρ || τών α. χόομων ϋ τον α. κόσμον ρτούα-

ϋΙίχΐΒ ΤΜΙο «ί ΤϊίΰΗβηάοτ^ <ϊβ ηοαο ιηυηάο (ρο.ιί άγ. 154, 1) \
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περί &εού και αγγέλων, περι έγρηγόρων και άγιων, περί της

άμβροοιώδους τροφής και του ποτοΰ της αμπέλου της άλΐ]&ι-

νης, περι ένδυμάτων παραμάνων και μη παλαιουμένων, περι

57 τΐι ών όφ&αλμός ούχ ειδεν ουδέ ους ηχουσεν, ουδέ έπι χαρδίαν

28 β 5 άν&ρώπων αμαρτωλών άνέβη, \ ά ό &εός ητοίμασεν τοϊς άγα-

πώσιν αντόν. περι τούτων διαλεγόμεϋ-α χαϊ περι τούτων

εύαγγελιζόμε&α. πίατευσον ουν αύτφ χαι σύ , ϊνα ζήσης, χαϊ

εις αντόν 'έχε την πεποί&ησιν, χαϊ ον μη άποΐϊάνης. ουδέ

γαρ δώροις πεί&εται ϊνα αϋτφ προσενέγχης, ουδέ 8-υσιών

178 \ν 10 έπιδέεται ϊνα αντώ Μάης. άλλ' άπιδε προς αυτόν, χαι ον

παραβλέψει σέ' χαι προς αυτόν έπΐστρεψον χαι ού καταλείψει

σε. ή γαρ τούτου ενπρέπεια χαι τό κάλλος χατεπι&ύμιόν σε

ποιήσει ϊνα αντόν άγαπήσης· άλλα οντε συγχωρεί σοι άπο-

στραψηναι σεαυτόν.

15 37 Και ταύτα είπόντος του αποστόλου τώ νέω έκείνψ

πολύς όχλος προσετί&ετο. άπιδών δέ ό απόστολος ειδεν αυτούς

έπαΐροντας έαντούς ϊνα αντόν ϊδωοιν, χαϊ είς υψηλούς τόπους

ανήρχοντο, και ειπεν προς αυτούς ό απόστολος· 'Άνδρες ο'ι

έλΟ·όντες ε'ις τό συνέδρων του Χριστού και ϋ-έλοντες είς τον

20 Ίησονν πιστενσαι, από τούτου τύπον λάβετε, και ϊδετε ότι έάν

μή ϋψω&ήτε έμέ τον μικρόν ΰ-εάσασ&αι ού δύνασ&ε, καΐ

όμοιον όντα με νμών χατοπτενσαι ού δύνασ&ε· εΐ ουν έμέ

τόν ύμϊν όμοιον όντα ού δύνασ&ε Ιδεϊν έάν μή έπάρητε έαυτούς

4 οΓ Οογ 1, 2, 9

1 π. έγ. χ. άγ. (ί) οηι ΰ. Ρ || γρήγορων V: έγρ. <πνενμάτων)? (ί) ||

'- κ. τ. π. - άλ. οηι Ώ || άμπ. τ. άλ.] αςα&β ιιϊί&ΙΪΒ { ιιβΓΪ ιιϊηϊ αΐΐοϊ {οηι τ.

ποτ.) 'ά || 3 παρ. χ.] των Ρ \\ παραμενόντων Ρ: ο/" 152, I; 155,4; ε 61 β;

66 β; 124 μ || παλ ] χαϊ άψ&άρτων οίε αάά Ρ\ 4 ονδε ρτίηί] χαϊ Ρ|| ο$ς Ρ

ονχ αάά ΡΥ || ονδε αΐί] χαϊ Ρ || 5 άμ.] ονχ αάά ΡΥ \\ 5-6 ήτ. τ. ά. α.] τ.

ά. α. παρεσχενασεν Ρ || 5 παρεσχενασεν II || 6^7 περί - εναγγ. ([ ά) οηι Ώ ||

10 δέεται Β || άλλα Υ: </ 13 || 'έπιιδε Ρ \\ 11 π. αέ] παραβλέψεις ΊΙηΙο βΐ

ΤϊιοΗβηάοφ ή 152, 22 || »-12 χ. πρ. - χατ. οε {\ α) ο,η Ώ. Ό \\ 12~13 κατ. σε

π.] είς έπι&νμίαν έγερεΐ Ρ || 13 τοντον Ρ || 13~14 άλλα - οε. οηι Ρ \\ 13 άλλ'

Ό: ΰ( 10 || ίϋΓ ονδε ? || σ. σοι] ανγχωροΐς ΤΙιίΙο ανγχωρήσεις εοηϊ ϊάβτπ ||

13-14 σοι ά. σε.] $οτ άποστραφηναί σε αντόν ? σοι ά. Εαυτόν ? σοι ά. αντόν ?

(0 ΰ/~ 135, 11 || 16-17 άπιδ. - ϊδωοιν οηι Ρ || 10 άψειδών V: ϋ( 157, 21 βί 111, 7 \\

1,-19 άνήρχ. τόπ. Ρ Ίνα τόν άπόατολον βλέπωαιν χαϊ άχονοναιν αάά Ρ

χαϊ είς αντόν άφεώρων αάά ΌΥ || 18 ό δε άπ. ε. π. α. ΰ || πρ. α.] α. ΡΥ

αντοϊς V: τεείβ"! ε[ 15; 148, 16; 150, 11; 21 ; 25; αϊ \\ 80 τοντον] τον λοιπόν

Ρ || λάβ. τνπ. Ρ || Μ νμ. όντα {οηι με) Ρ || νμΐν ΌΥ: ο( 23 \\ 22-155,1 ει -

γης οηι \: άβΙ?? || 48 τόν] ως εϊπον αάά Ρ: ιψ 110, 12 || ομ. νμών Ρ:

ο} 22 || αντονς Γ): 4155,3
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ολίγον έχ της γης, έχεϊνον τον έν νψει διατρίβοντα χαϊ νυν

έν βά&ει εύρισχόμενον πώς δύνασ&ε ϊδεϊν ει μη πρότερον 58 τι

έπάρητε έαντούς έχ της προτέρας πολιτείας υμών χαϊ τών

πράξεων τών ανωφελών χαϊ τών έπι&νμιών τών μη παραμε-

νονσών χαϊ τοϋ πλούτου τον έν&άδε χαταλιμπανομένον χαϊ 5

της κτήσεως της έχ της γης παλαιονμένης χαϊ τών ένδυμάτων

τών φ&ειρομένων χαϊ τοϋ χάλλους τοϋ γηρώντος χαϊ άφανι-

ζομένον, 'έτι δέ χαϊ τον σώματος 'όλου έν φ ταϋτα πάντα 222 τ

άποτεταμίευται, χαϊ παλαιονμενον χόνις γίνεται, νποστρέψον

εις την έαυτοϋ ψνσιν πάντα γαρ ταϋτα αυτό το σώμα νπορϋ-οϊ. 10

αλλά μάλλον πιοτενσατε εις τον χνριον ημών Ίησοϋν Χριστόν,

δν χηρνσσομεν ημείς, ίνα η έλπϊς υμών εις αυτόν 'έσται χαϊ

έν αύτώ την ζωην έχητε είς αιώνας αιώνων, ίνα αυτός νμϊν

συνοδοιπόρος γένηται έν ταύτη τη χώρα της πλάνης, χαϊ

λιμήν νμϊν γένηται εις ταύτην την \ β-ορυβώδη θάλασσαν. 15 29 Β

'έσται δέ ύμϊν χαϊ πηγή βρύουσα έν ταύτη τη χώρα τη 179 V

δηραλέα, χαϊ σηχός πλήρης βρώσεως έν τώ τών πεινώντων

τόπω, χαϊ άνάπανσις τα'ις ψυχαϊς υμών, Ιατρός δέ χαϊ τών

σωμάτων.

38 Τότε τό πλή&ος τών συναχ&έντων άκοϋον ταϋτα έδά- 20

κρνεν χαϊ 'έλεγεν τώ άποστόλω· "Αν&ρωπε τον ϋ-εον, όν σύ

κηρύσσεις ϋ·εόν ήμεΐς ου τολμώμεν λέγειν ότι αντοϋ έσμεν, ότι

τα 'έργα ημών α διεπραξάμε&α άλλότρια αϋτοϋ έστιν, μή

άρέσχοντα αντω· ει δέ σπλαγχνίζεται έψ ημας χαϊ έλεεϊ ημάς

χαϊ ρνεται παριδών τάς προτέρας ημών πράξεις, χαϊ από 25

1 ννν οτπ \'ά: άΐΙΊΊ || :! εαντ. έπάρ. Ρ || αα· έπαρεϊτε?? ϋ[ 105, 7;

153, 13 || 4 άνοφελήτων Υ πονηρών έκείνων Ρ || έπιθ-.] αο1ιιρΐ3ϋ1)υ8 ( ||

μή π. ([)] παρενοχλοναών Ώ || 5 καΐ - κατ. οτη & \\ τ. έ. χ. οπι { || 6 κτίσεως

ΰ. Ό || έχ] ίη [: «τ έπΙ?? || της (ροεί έκ) οιη ΡϋΥ: ά(ϊ? \ γης <τής>?? |

9 χαϊ] και 8 ΤΜΙο ρετρβταη || 9~;10 είς τ. έ. κτήαιν νπ. Ρ || 10 πάντα - νπ.

οιη Ρ || τ. γ. π.] Ρ || άνορΰοΐ Ώ \ 11 πιατ. οτπ ΤΜΙο βί οοηϋάϊίβ αάά \ ;|

τον οτπ Ρ11Υ: ί/ ο 49%; 51 μ; 54%; οβί || κύρ.] άνθ-ρωπον ΤΜΙο βττοτβ

άαΦι$ || ημών (( α) οηι ΡΌΥ || 12 ήμ. κηρ. (/') || ήμ. (\ 8)1 νμϊν

Β || 18 εχοιτε Υ: αοΓ οχήτε?? ί/ 141, 4 || 13-'4 σνν. νμ. Ό || 13 ήμϊν

ΤΜΙο || " χώρα] χαϊ άπαλλάξη νμάς αάά ΰ || 15 αντήν Ρ\\ 16 άβΐ ταντχ'!

" όαψιλαϊα Υ δαψηλή 1} || σκοπός Υ οοΛίβ ( (</ ΝοβΙάβΚε αρ 1,ϊρ$ίιιηι II 2

ρ 424): ίθ· οίκος?? ο[ο145β Ρ || 18 ημών V || 18-156,7 ταϊς ψ. - πε-

ποιηκότες οτπ Ρ

Ρ. ίΙΥ 18 <ρωτήρ> τών! (() || 20-21 το - άπ. (δ)] πιιιΐίϊίιιάίηθβ οίαπιβ,-

6»ηΙ ί || -» άχονόντων 1) || 21 α.] &ρο8ίο1β [: <■/' 152, 7 || 22 *.] ρΐιιτα αάά \ |

ήμεΐς οιη 1} || ον] οντε Υ || 25 ρν.] ημάς αάά Υ
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των κακών ών διεπραξάμε&α Ιν πλάνη όντες έλεν&εροϊ ημάς,

59 τ& και ούχ υπολογίζεται ημϊν ονδέ ύπόμνησιν ημών ποιείται των

προτέρων αμαρτημάτων, γινόμε&α αντοΰ θεράποντες, και τό

ϋ-έλημα αύτον εις τέλος άξομεν. Ό δε απόστολος αύτοις άπε-

5 κρίνατο λέγων Ον καταψηφίζεται υμών ουδέ λογίζεται ύμϊν

τάς αμαρτίας ας έν πλάνη όντες διεπράξασ&ε, αλλά παρα

βλέπει υμών τα παραπτώματα α κατά άγνωαίαν ητε πεποιη-

κότες.

Πραξις ό' περί του πώλου.

10 39 Τοΰ δέ αποστόλου 'έτι έστώτος έν τη λεωφόρω και

διαλεγομένου τω πλή&ει πώλος όνάδος ηλ&εν και 'έστη 'έμ-

180 \ν προσ&εν αύτοϋ, και άνοίξας τό στόμα αντοΰ ειπεν Ό δίδυμος

τοΰ Χριστού, 6 άπόστολος τοΰ υψίστου και συμμύστης τον

λόγου τοΰ Χρίστου τον απόκρυφου, ό δεχόμενος αύτον τά

15 απόκρυφα λόγια, ό συνεργός τοΰ υ'ιοΰ τοΰ &εοΰ, ός έλεύ&ερος

ών γέγονας δοΰλος και πρα&είς πολλούς είς έίευ&ερίαν εΙσ?]-

γαγες- ό συγγενής τον μεγάλου γένους τοΰ τον έχ&ρόν κατα-

δικάσαντος και τονς ίδιους λντρωσαμένον, ό πρόφασις της

ζωης πολλοίς γενόμενος έν τϊ/ χώρα των Ινδών ηλ&ες γαρ

20 προς τονς πλανωμένονς άν&ρώπους, και διά της σης έπιφα·

νείας και των λόγων σου των β-εΐκών ννν Επιστρέφονται προς

τον άποστείλαντά σε ϋ·εόν της άλη&είας' άνελ&ών έπικα&έ-

σίϊητί μοι και άναπάη&ι 'έως αν είς την πάλιν είσέλ&ης.

Καί αποκριθείς ό απόστολος ειπεν τί2 Ίησον Χριστέ νοερέ

2-3 ποι. τ. πρ. ημών Β: ^ 150, 7 || 2 <*αθ-'> ημών (()?? || 3 πρώτων ϋΥ:

ο[ 152, 19; 155, 3; 25; ο 48 β; 58 ϊ || αμαρτιών ϋΥ\\ 4 άξωμεν ΰ. ϋΥ ίβιτ

ΤΙιίΙο άιιΜίαηίίΓ (α/~ ε 117 ί): αγομεν τηαΐίηι || άπεκρ. αντ. Β || Γ νμ. ο.

λογ. (δ?) οίπ Ί)\: <ψ2; ΙίΟ, 18 || 6 διεπραξάμε&α Υ || 7 αγνοιαν Ο: τβοΙβΊ

<;/ ο 59 <·; 9Ηιη

ΡΙίΥ 9 πρ. (Γ οτη Υ\\ τετάρτη V || 12 αντον] ηοηραιιβα αάά \ || 13 νψ.]

χριατον Ρ δίαιηιηί (δ: ο( ο 78 ί || 13-14 τ. λ. υιη V || 14 Χρ.] 8βπιαίοη8 (

άβί δ: ίθ· ϋ·εον? || 11-15 αντον βί 6 σνν. οτη \: ο( ί%ρή'ΐ$ I ρ 328 || 16 πρα&.]

ρβΓ οβοβάίβηΐϊαπι ίιΐθ,ιη [: ο/1 129, 9 || ηγαγες ϋΥ || 17-18 τ. τον - λντρ.]

αϊ \ || 17 καταδίααντος ϋ καταδήσαντος Υ: ποίβ"! Ιϊ^αβ α || 18 ιδ.] αντον

αάά ϋ || προστάτης Ρ αααΒΒ, (α: <■/" 159, 19; ε 136ϊ; 141 β || 19 πολλ. (δ)

οπι Ρ\: άβΙ?? </<? 136Ϊ || έν τη τ. I. γεν. χ. Ρ: 4ο Ιίβηί; 117 β; 134τη |Ι

εν οιιι [ || 'ί.] ϋβ,ηάαοββ α || η. γ.] ψιί ιιβηϊβίί ίηαίΐαβ ί || Μ τον - άλ.]

ηϋατα \ \\ της οηι ϋΥ: 140, 3 || 23 άναπέον Ρ: ί<τ άναπανον?? «/ β 46Ί;

151,. 12; Ι4(!,4 || τ. π. (ί δ)] τον τόπον ϋ \\ -1 Χρ. οιη ( δ.· άβΙ? \\ νο.]

βϋ (: <«ί> νο. ?
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της εΰσπλαγχνίας της τελείας" ω η ησυχία καϊ η ηρεμία, και

έν τοις άλόγοις ζφοις νυν λαλούμενε' ώ απόκρυφε άνάπαυσις

και δια της ένεργείας ψανερονμενε σωτήρ ημών και τροφεΰ,

διαφυλάσσων ημας \ και άναπαύων έν σώμασιν άλλοτρίοις' 30 Β

ό σωτήρ των ημετέρων -ψυχών η βρύσις η γλυκεία καϊ άλη- 5

χτος, ή ^ΐ'ιΥή η ευκατάστατος και κα&αρά και μηδέποτε &ο-

λουμένη' ό έπαμνντωρ καϊ βοη&ός έν άγώνι των Ιδίων δούλων,

6 τον έχϋ·ρόν άποατρέφων και άποσοβών αφ ημών, ό είς

πολλούς αγώνας υπέρ ?}μών αγωνιζόμενος και νικάν ποιών ιβι \ν

ημάς έν πασι' ό άλη&ης ά&λητης ημών και αήττητος· 6 στρα· 10

τηλάτης ημών ό άγιος και νικηφόρος" 6 ένδοξος και χαράν

παρέχων τοις ιδίοις τί)ν μηδέποτε παρερχομένην , και άνεσιν

την μη8 όλως &λϊψιν έχουσαν 6 αγα&ός ποιμην ό έαυτόν

έκδούς υπέρ τών ιδίων προβάτων και τον λνκον νικήσας και

λυτρωσάμενος τους Ιδίους αρνας και εις νομην άγα&ήν άγαγών 15

δοξάζομεν καϊ ΰμνονμεν αέ καϊ τον άόρατόν σου πατέρα καϊ

το άγιόν σου πνεύμα καϊ την μητέρα πασών κτίσεων.

40 Ταντα εϊπόντος τον αποστόλου το παρόν παν πλη&ος

εις αυτόν άπέβλεπεν προσδοχών κατακούααι τί αποκρίνεται

τω πώλω. πολλην δέ ώραν στα&εϊς ό απόστολος έκπληκτος 20

ωσπερ γεγονώς καϊ εις τον ούρανόν όπιδών είπεν τώ πώλω·

Τίνος ει καϊ τίνος υπάρχεις; έκπληκτα γάρ είσι τα δια του

13 Ιο 10, 11

1 της τελ. εΰ. (οηι αΐί της) Ρ \\ - ζ.] τών ζώων Υ || λαλ.] φΐϊ 1ο-

ηιιβπ8 ί ςαϊ ά88 ιιϊπι Ιοα,ηβιιάΐ α: ίο· λαλών?> || απόκρυφος Ρ || όν. οηι \:

ά«ΙΊ ο(' ίίρίϊηχ I ρ 328 || :1 φανερονμενος Ρ || 3-5 σωτηρ - 6] ηυΙηΙοΓ βί

ΙιιίοΓ ηοδίβι·, 8βι·ιι»ΙθΓ οοΓροΓυπι ηο8ΐι·οπιπι βί (: ί/ ΒχιτΙίίΗ .7 ο[ ίΙιβοΙ

ίΐιιάίβί I (1900) ρ285 || 3 ήμ. α. Ρ || «τ τροφείς??? || 5 «λ. (ί)] άφρα-

ατος Ρ || 6 ενκατάαταλτος Υ ηιιπιςιιΐΜη άβήοίβηβ δ οηι ( || χάί ρτίιΐ! οηι { |]

Ο-ελονμένη V || 7 επαμνήτορ ϋ οηι ( || καϊ οηι \ \\ ιδ.] σων V || 8 άποατρ. -

ήμ. (α)] ρΓοΗί^βηβ β,ηΐβ Θ08 \ || 9 πολλ. οηι ( || 10 ημ. ά&Χ. ΙΙΥ || άήττ.]

ίη1»β8β ( || 11 νιχ.] ίηιιίοΐβ ( || ε'νδ. και] την ΐνδοξον Ρ οηι ( || 18 την] χάί

Ρ || 13 μ. ολ.] μηδίποτε Ρ \\ 9λ. ([)] δόλον Ι> \\ ϊαντ.] ιπί&ιη 8ϋ&πι ί

15 χαΐ - άγαγ. οηι \ || 10 αϊ και] ρβτ ίβ ( || 16-17 χ. τό - πν. (Μ7? || 17 κ. τ.

μ.] α,υί ίηοιιΐ5£ΐΙ (: ο[ ΒιιΜίΙ I $ (·ϊ - 5) ρ 286 || π. χτ. (()] πάσης της

κτίσεως Ρ: ο(~ Ιϋ, 9 ιώί ΟΓβαΙνίΓ&ηιπι ( || 18 π. π. πλ.] πλ. τών παρόν

των ΙΎ || 19 άχονααι Ρ: οΓ Η7, VI; ε 89(:; 102%; ΙΟίηχ; ΙΜί \\ '9-™ τί -

πώλω \\ ά)] τι προς τον πώλον λέγοντος Ι'\\ -'" τον πώλον Υ\\ 21 ίοι· ωσπερ

εχπ. γεγΐ ο[ ο <13β: ο[ ίαηιοι ο 47ηι(?) βί ιιίΐα ΒαιΙαιηη ρ 38 Βοία

(Μίαηβ ίχχχχνι ρ 897 Ώ) εν&ονς ώαπερ γενόμενος (ίίβηι βά ΖοΙαιΙ>βΓ</

ρ 105) || άφιδών Ρ[ϋ): ϋ/' 154, 10 || - τίνος] ςαίβ ί α: ιβτ τίς?
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στόματος σου έχφαν&έντα χαϊ παράδοξα ατινα απόκρυφα

τοϊς πολλοίς υπάρχει. Ό δέ πώλος άποκρι&εϊς ειπεν Της

γενεάς είμι εκείνης της έξυπηρετησαμένης τω Βαλαάμ, ης και

ό κύριος σον και διδάσκαλος σον είς τον κα&ηχοντά μοι κατά

5 γένος έχά&ισεν. κάγώ ννν άπεστάλην σέ άναπαϋσαι χα&ε-

σθ-έντα έπάνω μον και λάβω πίστιν, και προστε&η μοι ή

μερϊς εκείνη ην ννν μέλλω χτάσ&αι δια της σης υπηρεσίας

ης έξυπηρετησάμην σοι· και όταν σοι διακονήσω, έξ έμοϋ

λαμβάνεται. ΕΙπεν δέ αντφ 6 απόστολος" Δννατος έστιν

10 έκεΐνος ό την δωρεάν σοι ταντην χαρισάμενος Ινα %ως τέλους

πληρω&η έν σοι και τοις κατά γένος σοι διαφέρονσιν τούτου

γαρ τον μυστηρίου έγώ άσ&ενης και άτονος υπάρχω. Και

182 ν ούκ έβονλετο έπιχα&εσ&ηναι αντφ. ό δέ πώλος έδέετο και

Ίχέτενεν αντόν 'ίνα ενλογη&η υπ αύτοϋ έπορχονμενος αντφ.

15 Τότε άνελ&ών ό απόστολος έχα&έσ&η. και εϊποντο συν αντφ

οϊ μέν προάγοντες αντόν όί δέ άχολου&ονντες' 'έτρεχον δέ πάντες

βονλόμενοι Ιδεϊν τό πέρας χαϊ πώς τον πώλον άπολνει. \

31 Β 41 "Οτε δέ ηλ&εν έγγυς των πυλών της πόλεως, χατηλ&εν

άπ αντον λέγων ^4πελ&ε και διαφυλάχ&ητι όπου ης. Εν&έως

20 ό πώλος πεσών είς τό έδαφος, παρά τονς πόδας τον απο

στόλου όπέδ-ανεν. πάντες δέ οί παρόντες ή&ύμησαν λέγοντες

τω άποστόλω· Ζωοποίησον αυτόν χαϊ ανέγειραν. *0 δέ άπο-

Λ οί ηυπι 22, 21 88

1 σον ατ. ΌΥ || εχφ.] λαλη&έντα τά Ρ || παρ.] χαμοί τε χαϊ τώ οχλω

φανέντα αάά Ρ \ ατινα] ά' χαϊ Ρ: ε/1 ε 117 πι || 1-8 άπ: τ. π.] από πολλών

άπ. ΌΥ (ε/~ 152, 8) ρΙιΐΓβ, φΐβ,πι ιηαΗα ( || 2 νπ.] τνγχάνειν ειώ&ααι Ρ:

ο{139,4; 148, 16; ε 80ε || 8 Β.] ρι-ορίιβίίΐβ αάά \ || ης οτπ \: άεΙ?? || 4 χ.

δ. α. οτπ \ || σον αΐΐ οτπ 1)Υ: σ[ 114, ;> || 5-6 χ. «τ. μ. οτπ \ \\ 0 λ. π.] Ηοπιπι

βάβ8 οοηβπηβΙιΐΓ ( || ροςί πίοτιν τβάϊί V {ε( 110, 9)

ΡυνΥ 0 προστε&εΐ ΫΥ προοτε»είη Ρ: ο/ΊΟΟ, 3; ε{ (ατηεη βίϊαηι

ε 129 ί' || 7 ν. μ. χτ. Ιιοάϊθ β,οοθρϊ ( || 8-9 ής - λαμβ. οπι Ρ || 8 ης - σοι] 8ς

εξνπηρετησάμενος ΌΥ οπι\: άεΙ?? \\ $οτ εξνπηρετήαομαί?? || 8-9 £ Α.]

λ. έξ I τό πνενμα V \\ 9 αό άπ,] ό άπ. α. Υ ό άπ. V || 10 έχ. (δ)]

άβυβ ( || σοι τ.] ίχείνην οοι V || "ν Υ || 11 πλ.] έχεϊ αάά V || γένους V ||

12 γαρ] δε V || 13 έπιχα&ήσαι Ρ: $οτ έπιχα»ίσαι?? ε^ύ; 15 || ,8-" ιχ. χ.

έδ. αντον V || 14 'ίνα] χα&εο&η έπ' αντόν χαϊ αάά V \\ ΰπ'] παρ V \\

έπαρχούμενος εοηϊ ν$βπετ αβίιβηάο (: $ογ έποχονμενος?? Εποχουμένου ?"> \

αυτόν V || 15 έχ.] έπάνω αντον αάά V || ε'ίπ.] ρηιιχ ο εχ ε V ε'ίπεν τοις

Ρ: ε/" 141, 11; ε 81 β || 19 οπον] βίοιιί ( || ης] ην τό πρότερον V || 1»-ί!0 ό

δε π. εν», πεα. V \\ *> π. δε] τότε π. V \\ 22 χ. άν. οτη \: ε{ 149, 18 \\ εγει-

ρον V: ε(159, 1; 4
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χρι&είς ειπεν αύτοις· Έγώ μέν ήδυνάμην έγεϊραι αντόν διά

τον ονόματος Ίησον Χριστοί)· άλλά πάντως τοϋτο συμφέρει·

ό γαρ αντφ δούς λόγον ϊνα λαλήση ηδύνατο αντόν ποιησαι

μηδέ άπο&ανεϊν ουκ έγείρω δέ αυτόν ονχ ώς μη δυνάμενος,

άλλ' ότι τοΰτό έστιν τό συμβαλλόμενου αύτώ και συμφέρον. 5

Τοϊς δέ παρονσιν παρεκελενσατο όρύξαι σκάμμα και ΰάψαι

αντοΰ τό σώμα- και έποίηααν ώς έκέλευσεν.·

Πράξις ε' περί τον δαίμονος τον ένοικήσαντος είς την γυναίκα.

42 (39) Εισηλ&εν δέ 6 απόστολος εις την πάλιν τον

παντός όχλου όκολονθ-οϊιντος αύτφ· έσκέπτετο δέ άπελ&εϊν 10 223 τ

προς τους γονείς τον νεωτέρου ον έζωοποίησεν θανόντα νπό

τον δράκοντος· πάνυ γαρ έδέοντο αντον παραγενέσ&αι προς

αυτούς και είσελ&εϊν είς τον οίκον αυτών, γυνη δέ τις πάνυ

ώραία αιφνιδίως φωνην άφηκε μεγίατην λέγουσα·

Απόστολε τον νέου ϋ-εον ό έλΟ-ών είς την Ίνδίαν, και 15

δονλε του άγιου έκείνου και μόνου άγα&ον &εον' διά σον

γαρ οντος κηρύσσεται ό σωτηρ των ψυχών τών προς αυτόν 183 \ν

έρχομένων , και διά σον Ιατρενεται τά σώματα τών νπό τον

έχ&ρον κολαζομένων, και σν εΐ 6 γεγονώς πρόφασις της ζωης

πάντων τών έπ' αντόν έπιστρεφόντων κέλευσόν με άχ&ήναι 20

εμπροσ&έν σου ϊνα σοι άφηγησωμαι τά συμβάντα μοι καϊ

τάχα έκ σον γένηταί μοι έλπίς, καϊ ούτοι δέ οι παρεστώτές 60 Τϊ

1 μεν] ώ αδελφοί αάά V ηοη ϊάβο βυπι ηοη Γβυοοο αά ηϊίΛΐη ςριοά

ηοη αάά \: ΰ( 4 || 1-2 διά - Χρ. ο/η ( || δ. τ. όν.] τη έπιχλήσει τον κυρίον

ημών Ρ || 2 ανμφ.] ον σνμφ. V || * μηδϊ] τον μη V || ονχ - δνν. οπι \: ν(~ 1 |

έγερώ Ρ: ο( ο 54 ί; 152, 22; αϊ || 5 χ. ο. οηχ \: ο( 149, 18 \\ 6 τότε παρεχ.

τ. π. {οηχ δε) V \\ ποιησαι δρνγμα Ρ || 7 ί€Τ πτώμα? ο{ 147, 4φ

Ό. Π (Π= ΡΚυνΥ) 8 πρ. οηι Ο. ΡΎ || ε' οηχ Ό. Κ¥Υ \\ τον - γνν.

(0] της γνναιχός χαΐ τον σνγγενομένον αύτη δαίμονος Ρ(Κ)1](Γ)Υ ||

9 είς τ. πόλ. 6 απ. 1): ϋ( 124, 5 || 13 αντον] αυτοί Ρ || 14 μεγ. άφεΐσα [άφιεΐσα

Ρ) ελεγεν Π || 15 είς τ. I. έ. Ρ || 10 άγ. οηι ϋ \\ έχ. - άγ.] άγ. έχ. χ. μ. V

έχ. χ. άγ. μ. V έχ. χ. μ. Υ έχ. χ. άγ. χαΐ μ. Ρ οηι [ || 17 αύτός Ο όντως 11

οηι V || χρ. τ.] χρ. ημών τ. χαΐ Ρ || 18 τών] τά Ρ || 18-19 ύ. τ. ε.] νπ αντον

Ό 1 19 χολαζόμενα Ρ || γεγ. οηι Ρ || προστάτης Ρ: ο{ 156, 18 \\ τ. ζ. οηι ΤΙήΙο

ημών αάά Ε || 20 πάντ. - έπιατρ..] ίοϋυ8 ^βηίίβ Ιηάοπιιη { άαηάϊ εαίΐιηι

βχ.φεοΙαΗβη$: «/" 156, 18 || έπ α.] ώδε Ρ || Επιστρεφομένων V: ο( 154, 11 '\

21 νφηγήαομαι Πϋ{Υ) διηγήσομαι Ρ\¥): ο( ο 55 ί || χαϊ] οπως V: νβηιπιΊ

(0 || 22 τ. οηι V || έχ - έλπίς] ώς 'έγωγε τοϋτο πιστεύω ον της προς σε

έλπιζομένης αποτύχω έλπίδος Ρ \\ γενήαεται νΥ{¥): ϋ/Ί14,3\ χαϊ ο. δ%]

άλλα χαϊ ο. Ρ
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σοι ευέλπιδες γένωνται μάλλον εις τον &εόν δν κηρύσσεις, ον

μικριϊς γάρ βασανίζομαι υπό τον εναντίου ήδη χρόνου πεντα-

32 Β ετοΰς \ ένεστώτος. ώς γυνή έχα&εζόμην έν ήσυχία το πρότε

ροι* , καϊ πανταχόθεν με ειρήνη περιεϊχεν, και οΰδενός

5 μέριμναν έποιοΰμην ουδέ γάρ άλλου τινός φροντίδα εΐχον.

43 43 (40) 'έτνχεν δέ έν μφ των ημερών, έξιοΰσης μου από τον

λουτρού άπήντησίν μοι ώς άνθρωπος τις τε&ορνβημένος και

έντάραχος ων ή δέ τοντου φωνή και άπόκρισις έδόκει μοι

είναι αμυδρά και λεπτή πάνυ· και εϊπεν στάς άντικρΰς μον

10 Έγώ τε και συ έν μιοϊ αγάπη έσόμε&α, καϊ κοινωνήσωμεν άλ·

λήλοις ώς άνήρ γυναικι συμμείγννται. Κάγώ άπεκρινάμην

αιτώ λέγουσα" Τω όρμαστφ μον ον σννεγενόμην , παραιτον-

μένη τοϋ μή γήμαι, και σοι ώς έν μοιχεία: θέλοντί μοι κοινω-

νήσαι πώς έμαντήν έκδώσω; Και ειπούσα ταύτα διήλθον τή

15 <3έ παιδίσκ-η τή συν έμοϊ οΰση εϊπον Έθεάσω τον νέον και

τήν άναίδειαν αντον, πώς μή αίδεσ&εις παρρησία μοι διελέχ&η;

Η δέ εΐπέν μοι' Έγώ πρεσβντην είδον όμιλήσαντά σοι. Γε

νομένης δέ μου έν τή οΐκίρ καϊ δειπνησάσης ή ψυχή μου είς

61 τΐι νποιμίαν τινά ΰπέβαλέν μοι, και μάλιστα ότι δυσι μορφαϊς

224 Τ 20 ώφθη μοι ' τοϋτο αυτό κατά νουν 'έχουαα ύπνωσα, έλί) οον

1 σοι - κηρ ] την αυτήν αννεμοι εχωαιν έλπίδα είς τόν σον ον κηρύτ

τεις πιατενααι &εόν Ρ || ον] αν αάά Ε: ο/ 141, 17 || 1-3 ον - ένεατ.] πάνν

γάρ έγώ ή άθλια έν ετεοι πέντε ν. τ. έναντ. βασ. Ρ || 2 βασινίζομαι 1! ||

3 εατώτος V || ώς γ.] τον δε άποατόλον κελενααντος έλ&εΐν προς αντον καϊ

έατάθ-η ή γννή έμπροσθεν αντον καϊ λέγει αντώ έγώ δονλε τον όντως &εοϋ

γ. νπάρχω καϊ V ομ |: άοΙΊ αιτη βασ. (2) ίιιιι@(·ηάα?? αιιίο ήδη (2) ίηΐβν-

ρηη</ίΙ α || ώς] ώς ατε ούσα Ρ || έν ήα. το πρ. καϋ-εζομένης μον Ρ \\ έν ήα.

έκ. Ε ΙΙΥ || 4 είρ μοι περιέχονσα Ρ || μήδ' ενός Ρ || ' έπ.] ποιονμένης μον

Ρ || ονδε - εϊχον ομ Ρ || γάρ ομ Κ¥ || β & ομ Ρ || 7 λ.] καϊ αάά Ε Υ\\ 'ώς] ό

Υ ομ Ρ\&: ά,·Ι?? || τις άν&ρ. Ρ | τις οηι 1]Υ: ο/ 0 97 ί || 8 απ. κ. φ. Ρ \\

9 άμ. κ. λ. είναι Ε \\ άμ. είναι V || είναι οηι ΡίΙΥ: άοΙ? 0/0 920; 157 ηι ||

εϊπεν οηι Ρ || ατααα Ε »4α δ || αντικρύ Ο. Ρ: ο/ 119, 6 || μον] λέγει αάά Ρ ||

11 μίγννται Ρ || ιί_ 3 ον - γήμαι] παραιτησάμην γήμε με &έλων Ρ || 13 μή

οηι ΕΌ7Υ || σοι] & αάά ΕϋΥ || »έλ. μ. κ. ομ Ρ \\ μοι ομ ΕϋΥ || " έμ.

έκδ.] οννεισέλ&ω Ρ \\ διέβην Π [ο/ 148, 5; 12; ο 59η; 64μ) άπ' αντον

αάά ϋ || 15 τ% α. έ. ο. (()] μον Ο | '6 πώς ομ Εί!Υ\\ ονκ V ομ Ρ || αίδε-

αθ-ήναι ΕϋΥ έδέσ&η V οηι Ρ αλλά αάά ΕΙ]Υ αύτόν αάά ΙΙΥ || μοι] περί

κακόν πράγματος αάά Ρ || διηλέχ&η Β διαλεχθ-ήναι Ε II \Ύ \ 17 ομιλούντα

ϋ || 18 είς ομ ΕϋΥΥ δβοΗιήί ΤΙιίίο τβϋηιιΗ ΊηοΙιβηάοΓ/: άβΙ?\ 19 κα&ν-

πέβαλεν μέ τινα Ρ || νπέβαλλέν Υ || με άιιοβ ΤΙιίΙοηο Τηοΐιβηάοτ/ ||

·20~161,' έ. οίν] καϊ έ. Γ)
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ουν έν τη νυχτί έχείνη έχοινώνησέν μοι τη ρυπαρφ μείξει

«ντον. 'ίβλεπον δε αυτόν χαϊ ήμέρας ουσης, χαι 'έφευγον

άπ αύτον' έν δέ τη σνγγενίδι αύτοϋ νυχτι έρχόμενος παρε- 184

χράτό μοι. χαϊ νΰν ώς όρρς με πέντε 'έτη έχω ύπ αύτοϋ

ένοχλουμένη , χαι ονχ άπέστη άπ έμοϋ. άλλ' έγώ οϊδα χαϊ 5

πέπεισμαι ότι χαι δαίμονες χαϊ πνεύματα χαϊ άλάστορες υπο

τάσσονται αοι χαϊ ανντρομοι γίνονται άπό της εύχης σον

ευξαι ουν υπέρ έμοϋ χαϊ άπέλασον άπ έμοϋ τον διενοχλουντά

μοι δαίμονα, γένωμαι χαγώ έλευ&έρα, χαι σννα&ροισ&ώ εις

την άρχαιόγονόν μου φΰσιν, χαϊ δέξωμαι τό χάρισμα τό τοις 10 62 Τϊ

συγγενεϋσί μου δεδωρημένον.

44 (41) ΕΙπεν δέ ό απόστολος- *Ω πονηρία όχατάσχετος·

ώ αναίδεια τοΰ έχ&ρον' ώ ό βάσχανος ό μηδέποτε ήρεμων

ώ ό δνσειδης \ ό τονς ενειδεϊς νποτάσσων ω ό πολύμορφος" 33 Β

ώς αν βονλη&η φαίνεται, ή δέ τούτου ουσία μεταβλη&ηναι 15

ον δύναται" ώ άπό τον δολίου χαι απίστου· ώ τό δένδρον τό

πιχρόν, ου οί καρποί αύτοϋ έοίχασιν ώ άπό τοϋ διαβόλου

του ΰπερμαχοϋντος των άλλοτρίων ώ άπό της πλάνης της

ερωμένης τη άναιδείψ ώ άπό της πονηρίας της έρπούσης ώς

όφις χαϊ τούτον συγγενούς αύτοϋ υπάρχοντος. 20

1 μοι] έν αάά Ώ: ^ 168, 3; 178, 9 || την ρνπαράν μίξιν Π || 2 άβΐ

αντοϋ ? || εφυγον ΡΚ || 3 ονγγ. - έρχ.] της νυκτός αντοϋ έπιμιξία Ρ || ονγγ.]

αννήϋ-ει Ώ οτη ( || 4-5 κ. νυν - έμοϋ] έν ετεαι νπ αντοϋ παρενοχλονμενος

πέντε μη δυναμένη έξ αντοϋ άποστηναι Ρ || 4 και] Ιδού αάά V ( || εχω

οτπ ΜΌΓΥ: άέΙΊΊ </ ο 150 πι || 5 ενοχλούμαι ΕΌΫΥ: τβοΙβΠ || άλλ' έ. ο.]

χαϊ ο. Ρ 8βά φΐοηίαπι ηοιιΐ ί || 8-9 κ. πέπ. οτη Ρ || 6 κ. άλ. οτη 1] || 7 από

γ. σης ενχ. αύντ. γίν. Ρ οτο ΐβ άοπιίηβ υί αάά ( || 8 οϋν] δέομαι σον καΐ

αάά V: ϋ{ \ || έμοϋ ρήιι$] βί α άβο ρβίαβ αάά \ \\ τόν] όντως αάά Ρ || παρε-

νοχλοϋντα Ρ¥: ϋ/~5 || 9 μοι] νυν αάά ΪΙΥ || δαίμ.] καΐ αάά Ρ¥ (ο( 185,

12) "να αάά ΤΜΙο: <:( 139,9; 12 \\ γενήσομαι ίίΐψίϋ ΤΚχΙο || Η0 και -

μον] εις τ. αρχ. σνναθ-ροίζων Ρ || 10 άρχαίγονον Ε {εοτ άρχέγονον??) άρ·

χαίαν V \ 10-11 δέξ. - δεδ.] καΐ έν τω των συγγενών καταξίωοόν με χα-

ρίσματι Ρ \\ 11 γονεϋοι Ό: $στ συγγενέσι?? (ί/- ο 142 β) ρΒβηϋβηϋβιΐδ \

ραίηίοιιβ α || μον οη\ || 12 ίέ] προς αυτήν αάά Ρ || 13 αν. τ. έ.] ίηίιηίοβ

ςυϊ ηαπιςικιπι ^υίββοϊβ ( || ό ρήυ,Β οτη ΕΌ || 14 ό ρητή] τοϋ V υηι Ε ||

δνσειδονς ¥(Ε) οτι αάά V \\ ό αΐί οτη ΡΚΙΙΥ ηοη ηηΐϊα αάά V || ο πολ.]

χαϊ σκόλιος αάά V φή 1αΛ69 ιηνι1ί&8 ίοπηαβ ίιίΓρββ \ || ό βχίτ οτη Ρ ||

15 ώς] ώ ΚϋνΥοτι ώ Ρ: 8ς? (</ 220, 20) <καΙ> ώς (()? <8?> ώς? ||

ΐϊ-ιβ ή . όί,ρ^ οοΙογ ίυη8 ηί^βΓ ηιιπις[ΠΕΐη πιιιί&ίιΐΓ ςιιία β8ΐ ηβ,ίιίΓα ίιια ( ||

16 άπό οτπ Ρ: ί/1 18; 19 \\ άπληστου Ό αϊ \ \\ 17 ού] οι Υ ώ Ό ο V και

αάά Β: Πΰ1β? \\ αϋτώ Υ τεοίΐ ν( ηϊά (0 II έ·] θάνατος αάά(Ί) Ρ |

"-μ ω - άλλ. οηι ΡΥ || 18-19 ώ' - άναιδ. οτη Ρ || 20 καΐ - νπ. ΰοη ιιρία ?

εβΗβ ηιηίιία : αϊ βί ρΐυ,τα \ || τούτου] τον τοϋ Ρ τον Κ

11
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185 Και ταντα έίπόντος τον αποστόλου έλ&ών ό δυσμενής

ϊστ-η έμπροσ&εν αυτού, μηδενός όρώντος αυτόν ει μη της

γυναικός χαϊ τον αποστόλου, χαϊ φωνή μεγίστη χρησάμενος

45 εϊπεν πάντων άχονόντων 45 (42) Τί ήμϊν χαϊ σοϊ απόστολε

5 τον υψίστου; τί ήμϊν χαϊ σοϊ δοϋλε Ίησοϊι Χριστον; τί ήμϊν

63 τΐι χαϊ σοϊ σύμβουλε του αγίου ν'ιον τον &εοϋ; διά τί βούλει

ημάς άπολίσαι τον καιρόν ημών μηδέπω ένεστώτος; τίνος 'ένεκα

βούλει λαβείν ήμών την έξουσίαν; έως γαρ της νυν ώρας

εϊχομεν έλπίδα και καιρόν περιλειπόμενον. τί ήμϊν χαϊ σοϊ;

10 σν έχεις έξονσίαν έν τόϊς σοϊς, και ημείς έν τοις ήμετέροις.

τίνος 'ένεκα βούλει τνραννίδι κα&' ημών χρήσασ&αι, και μά

λιστα αυτός άλλους διδάσκων μη χρήσασ&αι τυραννίδι; τίνος

ένεκα σν τών αλλότριων δέει ώς τοις Ιδίοις μη όρκούμενος;

τίνος ένεκα έξομοιονσαι τω νιω τοΰ &εοϋ τω άδιχήσαντι ημάς;

15 'έοικας γαρ αΰτώ πάνυ ώς έ| αντοϋ αποχυη&είς. ένομίσαμεν

225 τ γαρ κάχεΐνον υπό ζυγόν ποιήσαι ώς χαϊ τους λοιπούς ' δ #έ

στραφεϊς 'έσχεν ημάς υποχείριους, ον γαρ ηδειμεν αύτόν

ήπάτησεν δέ ημάς τη μορφή αντοϋ τη δνσειδεστάτη χαϊ τη

πενία αντοϋ και τη ένδεία' &εασάμενοι γαρ αυτόν τοιούτον

20 ένομίσαμεν αυτόν σαρκοφόρον άνδρα είναι, μη εϊδότες ότι

αυτός έστιν ό ζωοποιών τονς αν&ρώπονς. 'έδωκεν δέ ήμϊν

έΐ-ουσίαν έν τοις ήμετέροις, χαϊ έν φ έσμεν χρόνω τα ημέτερα

168 \ν μή έάσαι άλΧ έν αύτοϊς άναστρέφεσ&αΐ' σν δέ βούλει υπέρ

τό δέον και τό δεδομένον σοι κτήσασ&αι χαϊ ημάς χατα-

25 πονησαι.

46 (43) Και ταϋτα εΙπών ό δαίμων έχλαιεν λέγων Άψίημί

4 οί Μϋ,ί,ίΐι 8, 29

2 εί μη] η Ρ: 103, 2 || 6 τ. άγ.] βαοι-οΐΊΐιιι πι^Ιθγϊοπιπι ( || νι. τ. -9·.]

&. V πνεύματος ΰ άβϊ (: ε( 14 || 6-7 ήμϊν β. Ρ || 7 ούπω τ. χ. ήμ. φ9άσαντος

Ρ || 8 την έξ. ήμ. βοΰλαι λαβείν Ρ\\9 χ. χ. π.] ϊη ββ. (: </" 11 1| παραλειπό-

μενον Ρ[Β ?) || 11 ενεχεν Ρ: τεείΐΊΊ ε/· 7; 13; 14; 225, 4; 140, 16; 224, 4 ||

·1-13 βούλει - &>εχα οπι Ρ || 11 τνρανίδα V τυραννία ΒϋΥ: νεεί£?? ΰ/Ί2;

200, 13; 211,25 || χρ.\ αηΐβ ΙβπιραΒ ηοβίπιιη αάά (: ε(9 || 12 τυραννία

μή Χ9· υ || τυραννία ΗΥ: ΰ/" 11 \\ τίνος] ούν αάά Ώ || 13 ού οπι \]Υ \

έπαρχούμενος ΰ: ε(194, 18; 195, 1 1| 11 τ. νί. τ. #.] άβο άοιηίηο Ιαο (</" 6)

«( αάά ποπ ηυ,ΙΙα \ || 18 γάρ οτη ΡΚ || ύ. ζ. π.] είναι ΰ \\ ύπόζυγον εοηί

ΤΗϊϊο ρτοοαΜΐΙίτ: ο( 133, 1 |1 ώς χ. τ. λ. οτη\: άίΙ?? || 8] 8ς Υ ώς

ΡΚΌ || 17 οϊδαμεν Ρ || « Λ] γάρ Ρ οτη ϋ || τ? δ.] ή περιεβέβλητο ϋ |[

20 ένομ.] γάρ αάά ϋ \\ 23 άλλ' - άν.] β* ϊη ηοβΐιΐί αθΓβ&πχιιτ ( || αλλά

ΡΥ || 24 τό δέον χ. οπι [ || χτήα. οπι Ρ || χατεξοναιόσαι Ρ
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σε την χαλλίστην μου σύζυγον, ήν πρώην πολλώ χρόνω εύρον

και άνεπάην καταλιμπόνω σε την βεβαίαν μου άδελφήν την

άγαπητήν έν η ηύδόχησα. τί \ ποιήσω ονχ οϊδα, η τίνα έπι- 34 β

χαλέσομαι 'ινα μοι έπακούσας έπαμύνη. οϊδα τί ποιήσω· άπε- 64 τι

λεύσομαι εις τινας τόπους 'έν&α ή φήμη τον ανδρός τούτου 5

ονχ ήχούσ&η, και τάχα σε την έμήν άγαπητήν άντονομόσω.

Και έπάρας αύτοϋ την φωνήν ειπεν Μένε έν ειρήνη, τό κατα-

φνγιον λαβοϋσα ε'ις τον μείζονα μον έγώ δέ απελενσομαι και

ζητήσω σον όμοίαν, χαι έαν μη εϊιρω, πάλιν έπι σέ έπιστρέφω'

οϊδα γαρ ότι τούτον τον ανδρός 'έγγιστα υπάρχουσα εις αυτόν 10

τό καταψύγιον έχεις, αντον δέ άποστάντος 'έση οποία και

ης προ του αντόν έπιφανήναι, και αντόν μέν έπιλήαη , έμοι

δέ καιρός και παρρησία γενήσεται' νυν δέ τό όνομα τον σέ

ρνσαμένον φοβούμαι. Και ταύτα ειπών ό δαίμων αφανής 187 \ν

Ιγένετο, μόνον δέ άποστάντος αύτοϋ πυρ χαι καπνός ώφ&η 15

έχέϊ' και πάντες οι έκεϊσε παρεστώτες έκπληκτοι γεγόνασιν.

47 (44) Ίδών δέ 6 απόστολος ειπεν αντοις' Ονδέν ξένον

ονδέ άλλότριον Ηδειξεν ό δαίμων έκεϊνος άλλα τήν φνσιν

αντον, έν § και κατακαυ&ήσεται' χαι γαρ τό πυρ αυτόν

καταναλώσει, και ό τούτου καπνός διασχεδασ&ήσεται. Και 20

ήρξατο λέγειν Ίησοΰ τό μνστήριον τό άπόκρνφον δ ήμϊν

8 οί Μ&ΐίΐι 3, 17

1-8 ήν - αν.] εις ην τό πρότερον εις ικανούς χρόνους ανεπεώμην Ρ ||

πρ. - άν.] προ πολλοΰ εύρων άνεπαύθ-ην Ώ || 1 $α· προ πολλοΰ χρόνου ? ?

([) || πολλών χρόνων Ε || 2 αοι Ε || 2-3 τ. β. - ηύδ.] 80γογθπι βί (ϋΐβοΐ&πι.

ίη ςιΐ3 3ρβΓ&1)3,ιη πιβ ιηαηβυπιιη ( || τ. άγ. χαϊ βεβ. μ. άδ. (οτη αΚ την)

Ό || 3 έπιχ.] απορώ αάά Ρ || 4 έπαχ. μοι Ρ || μου V || ύπαχούαας ΚΌΥ\\

οϊδα] δε αάά Π || 5 οπού] Π: ο[ 220, 13; ΰ 1391; ΠΟτη || 6 οε - άντ.] ίαΐ

<1ί1βοΐ& πΐ6& υίο&ΓΪ&πι ΓβρβΓίαπι [: ΰ/~ 9 || 8 δε] χα&ώς εϊπον αάά ΰ: ο( 169, 5 ;

119, 12 || 9 όμ. αου ζητ. Ρ || όμ. σου V || αοι Υ οπι Κ\\ πάλιν (β οιη ΡΕϋΥ:

άβΙ?? <;/" 13 || έπιστρέψω ΡΕ || 11 α. άπ.] β£0 ί^ίίιΐΓ Ιιϊηο ρΓοΗοίβοοΓ \ ||

όμοια εί αάά χα9ά ϋ \\ χαϊ οτη Ρ: ΰ( 221, 22 || 12 προ - ίπ.] ββά οιιιη ηοχ

υεηβπί { || 13 <?ε] πάλιν αάά Ώ || χ. παρρ. οτη (: ΰ/" 149, 18 || γεν.] πάλιν

αάά V: ($9; 165, 14; 181, 7; {188, 11;) 190, 12; 18; 214, 16 εί 170, 13;

173, 18; 190, 18; 193, 1; 211, 10 \\ νΰν δε] εί χαϊ χατά τό παρόν Ρ || 13-14 τ.

ρνα. αε V βϊιιβ ςπβιη Ιιϊο ρΓ&θάίοίΐΙ; ( || 13 οε] ίξ ίμον αάά Ρ || 14-21 ρα$$ίτη

ηοη ηνΛΙαε Ιϊίίεταε αο$οϊ$αβ Ρ || 14-15 χαϊ - αύτοϋ] βί ιΛί άαβπιοιι Ιι&βο

άίχϊΐ ίαιη ςυ&ββίίιιβ ηβο Γβρβι·ίιΐ8 β8ί 8βά { || 15 μόν. - αΰτ.] ώς δε μόν.

αφανισθείς άπέστη ΰ || οτη Ε: ά-ΛΊΊ || 16 οι οτη ΰ || έχεΐσε] έχει

Ρ(??)ΕϋΥ οτη V || παρ. (0] παρόντες ΰ. Ρ (ο( 145, 17 ; 170,10; αϊ) οιη

ΕϋΥ || έγένοντο Ρ || 18 ο. ά. οιη (: β} 149, 18 \\ έχ. οτη ΎΥ \ \ 19 χατα-

χαηαεται Ε χαυ&ήαεται V: </ 147, 13 \\ 21 ηρξ.] εϋχεο&αι χαϊ αάά V

(</" 114, 4; 147, 7; 166, 7; 169, 15; 187, 21; ο 156ί) ό άπόατ.λος αάά

Ρ (0 II 1-] Χ9'°τε αάά ΰ. V \\ ημϊν] ίβΜ \
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απεκαλύφθη, συ ει ό έχφάνας ήμϊν μυστήρια πάμπολλα, ο

άφορίσας με κατ ιδίαν έχ των έταίρων μον πάντων, και

εΙπών μοι τρεϊς λόγους έν οϊς εγώ έκπνρονμαι, και άλλοις

ειπείν αντά ού δνναμαι' Ίησοϋ άνθρωπε πεφονενμένε νεκρέ

265 Τ& ° τε&αμμένε' Ίησοϋ θεέ έκ θεον, σωτήρ ό τους νεκρούς ζωο

ποιών και τους νοσοϋντας Ιώμενος· Ίησον 6 έπιδεόμενος

ωσπερ και σφζων ως άνενδεής, ό τους ίχθύας θηρεύων εις

τό άριστον καϊ είς το δείπνον, 6 πάντας έν πλησμονή καθι

στών έν μικρώ αρτψ' Ίησοΰ ό έπαναπανόμενος από της όδοι-

10 ποριάς τον καμάτου ώς άνθρωπος και έπϊ τοις κύμασι περι-

48 πατών ώς θεός1 48 (45) Ίησον ύψιστε, φωνή άνατείλασα

άπό των σπλάγχνων τών τελείων, πάντων σωτήρ, ή δεξιά τον

([ωτός ή καταστρέψουσα τον πονηρόν έν τή Ιδία φνσει, και

35 Β πάσαν αυτόν τήν \ φύσιν συναθροίζων είς ϊνα τόπον, ό

188 \ν 15 πολύμορφος, I μονογενής υπάρχων, ό πρωτότοκος πολλών

αδελφών, θεέ έκ θεοϋ υψίστου, ό άνθρωπος ό καταφρονού-

μενος ϊως άρτι' Ίησοΰ Χριστέ, ό μή παραβλέπων ήμάς έν οϊς

σε έπιχαλούμεθα, ό γενόμενος πρόφασις πάσι ζωή τή άνθρω-

πίνη, ό δΐ ήμάς κρινόμενος και φνλακιζόμενος έν δεσμωτηρίω

20 καϊ λύων πάντας τονς έν δεσμώ οντάς, ό καλούμενος πλάνος

καϊ τούς ιδίους λντρονμενος άπό τής πλάνης· δέομαι σου υπέρ

5 οί Εοπι 4, 17 || 7 οί Ιο 21. 6; 11; 12 || 8 οί Μ&ίΜι 14, 15 88 Ιο

6, 5 88 || 9 οί Ιο 4, 6 || 10 οί Μ&ίΛ 14, 25 Ιο 6, 19 || 15 οί Εοηι 8, 29 ||

2» οί Μβ,ίίΐι 27, 63

1 ήμϊν] τηίΗΐ | || 1-2 πάμπ. - πάντ.] ρΙιΐΓ» ςιιαιη οπιπΛυδ βοοϋβ πιβϊβ ( ||

2 χα&' Π\\ έχ οτπ Ο || μον οτη'Ό || 11 τρ. οηι \: ι/ ίχριϊια I ρ 327 || 4 ταντα

υ 1| ■•-ο Ί. - τε&. οηι V \\ 5 τε9. (δ) οηι ( || &εον] χάί αάά Ώ \\ 6 χ. τ. ν. ί.

οτη \ || 0-9 - άρτω οηι Ρ || 0-8 - δείπνον οηι V || 6-7 ο - άν.] ρ&α-

ρβΓ ( || 7 ωοπερ] ώς πένης! || 8 ^Ιηοον^ ό π. ? (β || 11-15 - πολνμ.

ο/η V || 11-18 φωνή - αωτ. οηι Ρ || 11 φ.] ή φ. ή Ε \\ 12 <ϊε|ίά (( δ)] δόξα Ρ ||

13 φωτ. (δ)] ρίίΓΪ9 {: ΰ{ Μρ$ίιιι; I ρ 327 || έν - φ.] αά ίηβπιυπι βιιβπι ( ||

14 φ.] ρο89β88Ϊοηβ8 (: $ογ χτήοιν?? \\ οννα&ροίζονσα Ό || είς] τον αάά

ΚΌΥ || τόΐί. οβΒ,Ιυπι Ιοουπι οοβίιΐδ ( || 1,-16 ό πολ. - άδ.] αϊ { || 14-15 ο

πολνμ. οτη Ώ δ: </ ίίρ$Ίη$ I ρ 325 || 15 ό μ.] και μ. Ρ || ο πρ.] ό χαϊ

πρ. V χαϊ πρ. Ρ πρ. ΚϋΥ || 1β-1" *ίε - άρτι οηι Ρ \\ 16 #εέ - &ν»ρ. οχη V \\

*. έχ] £Η ί || νψιοτε Β. \\ 17 ε. ά.] βί ΗιιπιίΗβ \: ο( ΒητΜίί ^ ο( Ιΐιεοί

ιΐαάίβί I {1900) ρ 285 \\ Ί. οπι ΡΥ || Χρ. οτη ΡΥ \: ά«Π || ό] χαϊ ΡΥ\\

ήμ. οτη Ό || 18 γινόμενος Ην \\ π. πρ. ζ. τ. ά. β, || πάση ϋΥΥ (ί? ίάΐηι

αιιαρίε Τ/ήΙο) πάοης Ρ (ί/- ε 136 ί) τή αάά Υ || τή ά. ζ. ΰ χάαη ά(^βηάίΙ

ΤΙιίΙο || ζωής άνθ-ρωπίνης Ρ || 5ΰΓ ζωής (( δ)?? 6/ 159, 19 || Γ. ά.] £βηβη

Ηιιπι&ηο ί || 19-20 ο - οντάς οηι ί || 20 τ. έν δ. ο. π. ΡΚ11Υ || δεσμοϊς Β:

ιψ 133, 1; ο 130 ο || 21 ιδ.] αντον δούλους Ρ || ά. τ. πλ. λντρ. Ρ



ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 48. 49
165

των έατώτων καϊ πιστενόντων σοι τούτων δέονται γαρ των

σων δωρημάτων τνχείν, ευέλπιδες υντες εις την σήν βοή&ειαν,

το καταφυγών σον κατέχοντες έν τη ση μεγαλωσννη' τάς

ακροάσεις αυτών νπέχουσιν άκοΰσαι παρ ημών τους λόγους

τους λαλουμένους αίιτοϊς. έλ&έτω η ειρήνη σου και σκηνω- 5

σάτω έν αύτοϊς, καϊ άνακαινισάτω αυτούς από τών προτέρων

αύτών πράξεων, και άποδΰΰωνται τον παλαιον άν&ρωπον

συν τοις πράξεσιν αυτόν, και ένδύσωνται τον νέον τον νυν

έ£ έμοϋ καταγγελλόμενον αύτοϊς.

49 (46) Καϊ έπι&εϊς αύτοΐς τάς χείρας εύλόγησεν αντούς 10 66 τΐι

εΙπών "Εσται έφ' νμάς ή χάρις τον κυρίου ημών Ίησοϋ εις

τους αιώνας. Και αυτοί εϊπον Αμήν. Έδεή&η δέ αντον η

γυνή λέγουσα" Απόστολε τον ν-ψίστον δός μοι την σφραγίδα,

ϊνα μή νποστρέ-ψη είς έμέ πάλιν ό έχ&ρός έκεϊνος. Τότε

εποίησεν αυτήν έγγνς αύτον γενέσ&αι, και έπι&εϊς ίπ' αύτη 15

τάς χείρας αντον έσφράγισεν αύτην είς όνομα πατρός καϊ

νιου και αγίου πνεύματος, πολλοί δέ καϊ άλλοι έσφραγίσ&η·

σαν μετ αυτής, έκέλενσεν δέ ό απόστολος τω διακονώ αντον

παρα&εϊναν τράπεζαν παρέ&ηκαν δέ συμψέλλιον ο ευρον έχει, \§>τχ

7 οί Ερίι 4, 22 0οί 3, 9; 10 || 11 οί Κοπι 16, 20

1 παρεατώτων Ρ: ίΟΓ περιεατώτων ? ? (&) φΐί βί&ηί ί καϊ δεομένων αον

αάά Π || ιούτ. χ. π. σοι Ώ || »-» χαΐ γαρ τ. α. δέ. Ρ: οί2!5, 10 || 2 δωρ. εί

βοή&. ρεηηΐίίαΐ ( | ευ. δ. είς] χαί Ρ || 2-3 ε/ς - κατέχ. οηι Κ || 3 τό - μεγ. οιπ

Ρ7 || σον άβΠ (β εί 163, 7; 11; οί 143, 13; 177, 8; 184, 17 || »-* τάς -

αύτ.] και δι' ημών τονς οούς (ποίβΐ ίαοβ () λόγους άκοΰσαι Ρ || 4 άκροα-

σίας Ό || π. ήμ. ρο$1 αύτ. (5) ροηοηάΊ (() || παρ'] όι' Π \\ 1 σον ή είρ. 1) ||

οον] αύτοϊς αάά ΚΌΥ || 6_β έν α. χ. αχ. Ρ Βάββ ία& αάά ( || 6 *. αν.

(( ά)] οπως χα&αριοΒ-ώαιν Ό || αυτούς οπι Ώ. Ρ || 6-9 από - αύτοϊς οηι V \\

3 πρώτων Κ¥Υ: οί 156, 3; 175, 5 || 7 καϊ (()] οπως ΡΥΥ οτη Β || τ. παλ.

άπ. α. Ρ || άπ.] αυτών αάά V αύτον αάά Ε¥ || 8 πρ.] χαί ταΐς έπιΰνμίαις

αάά Ρ || 3~9 νΰν - αύτ.] καϊ δι' έμοϋ (<?/" 182, 16) αύτ. χηρνττόμενον Ρ ||

10 ηύλόγησεν ΒΌΥ || αύτονς οπι Ρ || 11 80Γ ϊατω ((?)??? οί 146, 18 || ή χ.

έφ' ύ. ϋ || ήμ. (ί) οπι ΡΌΫΥ: άοΙ?? || Ί. οηι ί χριοτοϋ αάά Β. ΡΚ || '2 χ.

α. ε. οτη Κ \: άοΙ?? οί 146, 19 || είπαν Ι] τό αάά Ρ: ο( 146, 20 || 13 τήν]

έν χριστώ αάά ΕΥ: ϋ/~229, 23; 231, 16 || αφ.] άοππηί ιηοί αάά \ || 11 πάλ. ε.

έ. νΓ || πάλιν ([) οηι Κ || 14-15 τότε - γεν.] αΜϋ αά ίοηΐβπι (χιιί βΓ»1 ρι-ο-

χπηηβ ιη ( βί 8αηοΙϊίίο&ιιϊί ϊΐίαπι αάά γπ: ο( ίίρβϊιιχ I ρ 333. 2; 334 ||

,6-1β έπιθ-. - χ. α. οηι { || 15 έπ. ίπ'] έπέ&ηχεν Π: ε/ΊΟ; 15 \\ 10 τήν χείρα

Ώ: οί' 10; 115, 11; 146, 16; βί 185, 2; αϋΐβτ 169, 14; 170, 18; ε 154 ύ \

αφραγισάμενος ΚΌΥ (οί 142, 7; 170, 11) χαί εύλόγησεν Ρ \\ 19 παρέ&. -

έχεϊ] χαί χυμψέλιον θ-έντες Ρ || $οι· παρβθ-ηχεν? (() οί 166, 1
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και όπλώσας σινδόνα έπ' αντό έπέ&ηκεν άρτον της ευλογίας,

και παραστάς ό απόστολος ειπεν 'Ιηαοΐι ό καταξιώσας ημάς

36 β της ευχαριστίας τον σώματος σου του αγίου και \ τον αίματος

κοινωνησαι, ιδού τολμώμεν προσέρχεσ&αι τη ση ενχαριστία

5 και έπικαλείσβ·αί σου το άγιον όνομα" έλ&έ και κοινώνησαν

ημϊν.

50 (47) Και ηρξατο λέγειν 'Ελ&έ τά σπλάγχνα τα τέλεια,

έλΰέ η κοινωνία τον άρρενος, έλ&έ ή έπισταμένη τά μυστήρια

τον έπιλέκτον, έλ&έ ή κοινωνούσα έν πάσι τοις ά&λοις του

10 γενναίου ά&λητον, έλ&έ ή ησυχία η άποκαλΰπτουσα τά μέγα-

λεία του παντός μεγέ&ους, έλ&έ ή τά απόκρυφα έκφαίνουαα

καΐ τά απόρρητα φανερά καϋ·ιστώσα, ή ιερά περιστερά η

τονς διδύμους νεοσσούς γεννώσα, έλ&έ ή απόκρυφος μητηρ,

190 ν? Ιλ&έ ή φανερά έν ταϊς πράξεοιν αντης και παρέχουσα χαράν

16 και άνάπαυσιν τοις συνημμένοις αύτη" έλ&έ και κοινώνησον

ήμΐν έν ταύτη τη ευχαριστία ην ποιοϋμεν έπί τψ ονόματι σου,

και τη αγάπη η συνηγμε&α έπί τη κλησει σον. Και ειπών

ταΰτα διεχάραξεν τω άρτφ τον σταυρόν, και κλάαας ηρξατο

διαδιδόναι. και πρώτον τη γυναικϊ 'έδωκεν είπών "Εσται σοι

20 τούτο εις άφεσιν άμαρτιών και αιωνίων παραπτωμάτων Και

1 χαϊ οτπ Ρ || 'ήπλωσαν Ρ: ο( 165, 19 || αινδόνην V βινδόνιον Β{ν)Υ:

ο{231, 6; ο 158τπ \\ ίν V \\ αυτώ ΒΌΥΥ χαϊ αάά Ρ || έπέ&ηχαν Ρ:

ο(165, 19 || 2 εΙ] κύριε αάά ΰ || Ί.] χρίστε αάά Ό. V νιε τον 9εοϋ αάά Ώ \

3 σον] μεταλαβεΐν αάά Ρ || 3-1 κοιν. τω (τιμίω αάά V) α'ίματί σον ΒΌ( ν)Υ \\

3 τον] τιμίον αάά Ο άγίον αντον αάά Ρ \\ 4-5 Ιδον - δν. οτη Ρ || * Ιδ.] ϋΐπ

οοη£βί ( || χατατολμώμεν Ό. Ρ: ηοΧΐΊ ο( 148, 13; 150,2; 155,22; 217, 24;

147, 13 || προοεΰχεο&αι ΒϋΥ οτη ΰ αοοβάβΓβ ί: ο( 167,5; 217, 16 || της

ευχαριστίας (οτη σ%) ΰ || 5 ίπιχλήσεως Β || σον το δν. τδ αγ. ΒϋΥ τον άγίον

αου ονόματος Ρ || 5-6 - ήμ.] αΐίαηαηΐο ρίητα \ || 5 &#«] ννν αάά ΰ

ούν αάά ΒϋΥ χαϊ ινλόγησον αάά Ρ || 7 χ. ή. λ. οτη ΡΥ υβηϊ άοηυιη βΐ&ίί

αάά ( | 8 ή χ. τ. ά.] βρΐηίυβ βαηοίβ (: ο( 142, 16 οί ΣϊρεϊχΐΒ I ρ 339; Βη>·-

Μί 1 ο( Ι/ιεοΙ $ίαάίβ$ I (1900) ρ 289 || αΙ( β( α $] ηωι ηηΙΙα αϊ \:

οίΣϊραίια I ρ 312; 339 || » έπιλ.] ίηίβΓ ρΓορΙιβί&β αάά ( || 8-10 &*£ - ά9λ.

οτη Ε¥ || 9 ή χ. - τ. α.] ρΐΌηιιηϋαΙοΓ ρβΓ «.ροβίοΐοβ βιιοβ ρη^η&ηιπι ( ||

10 μυστήρια V \ || 12 άπόρρ.] άβϊ αάά ( || χα&.] ποιοναα Ρ [ 12-15 ή ι. - αντξ]

οηι V || 14-18 ή ι. - γενν. οτη ( || 13 μήτηρ] ιιίΐαβ ά&ίπχ ( : ο[ ΒιιτΜίΙ I ί (β)

ρ 286 || 18 α^τ§] ηοη ηηΙΙα αάά ( || 16 - ευχ.] ίνταν&α κατά την ενχα·

ριατίαν Ρ\\ %ν] η Υ: χογ %? \\ έπ' όν. (οτη τω) Λί/ΓΓ|| όν. σον] σώ όν. Ρ |

17 χαϊ - σου] αϊ { || χλ. σου] αή χλ. Ρ || 18 τον αρτον στανρώ Ρ \\ τψ] έν

τψ ΥίβηβΓ ΓββΙβ υί ηίά: ο(127, 5; 7 || χλ. οτη \ || 19 διδόναι Βϋνγ'(/οτί

ηοίβ: άβτβ ί) διδεΐν Ρ || ϊστω Ρ: ο( 146, 18 || 20 χαϊ - παρ. οιη ϋ || χαϊ

ρηιΐί] λντρον αάά ΰ || αμ. - π.] άβΗοίοηιηι βί ρθοο&ίοπιπι βί αβίεπιαπι τβ-

βπΓΓβοίϊοηβπι ( (ηιιάβ βηκηάαηάητη νίά) έχλϋτρωαιν αάά V || """167,1 χαϊ -

ιδ.] ϊδ. δ'ε Ρ
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μετ αυτήν έδωκεν και τοις άλλοις πάσιν τόίς την σφραγίδα

δεξαμένοις.

Πράξις ς' περί τον νεανίσκου τον φονεύσαντος την κόρην.

51 (48) Ήν δέ τις νεανίσκος διαπραξάμενος πράγμα

ά&έμιτον, προσελ&ών δε 'έλαβεν της ευχαριστίας τφ Ιδίφ δ

στόματι, αί δέ δύο χείρες αυτόν έξηράν&ησαν, ώς μη δννα-

σ&αι μηκέτι προσαγαγεϊν τω Ιδίφ στόματι. οί δέ παρόντες

ίδόντες αυτόν ανήγγειλαν τφ άποστόλφ το συμβάν καλέσας

δέ ό απόστολος ειπεν αΰτώ' Λέξον μοι τέκνον και μη αιδεσ&ής,

τί δ διεπράξω και ώδε ηλ&ες' ή γαρ ευχαριστία του κυρίου 10

ήλεγξέν σε. τοϋτο γαρ το χάρισμα είς πολλούς διερχόμενον ^ τ

μάλιστα μέν τους δια πίστεως και αγάπης προσιόντας Ιάται,

σέ δέ άπεξήρανεν, και τό γενόμενον οΰ χωρίς ένεργείας τινός

γέγονεν. Ό δέ νέος έλεγχ&έϊς νπό της ενχαρι\στίας τον κνρίον 37 β

προσελ&ών προσέπεσεν τοϊς ποσϊν τον άποστόλον και έδέετο 1δ

λέγων Κακόν πράγμα πέπρακταί μοί' ένόμιζον γάρ τι καλόν

διαπρόττεσ&αι. γυναικός τίνος ήρων οίκονσης έξω της πόλεως

έν πανδοχείφ, και αντή <Γ έμέ έφίλει. άκουσας δέ έγώ παρά 68 τι

1 μετά Λί/(Γ)Υ || ταύτην 7Υ ταύτα ΕΌ \\ αλλ. οπι Ρ || »*ίί|.] οαπι

ββ. 61 εαάετη (βτβ αε 146, 18 - 19 αάά \ || 3-178,13 οπι Ε

Ώ.Π(Π= ΡΙΐνΥ) 3 πρ. - κόρ. οηι V \\ πρ. ς' ρο$ί κόρην Ρ οπι ϋ ||

ί'χτη ϋ || τ. νε. (β οπι ΡϋΥ || γνναϊχα ΡΥ || * δέ] έχει αάά V (\?) || νε. τις

Π || 5 πρ. δε] χαϊ προελ&ών V ιιβηίί \ τώ άποστόλω αάά Ό: ε/" 166, 4;

168, 1 || $ει· μετέλαβεν ? χαϊ αντός αάά V βί ίρββ αάά τη τον αάά Ρ- || τ.

ενχ.] βικΛ&πδΐίίΐιη ( αρτον αάά Ρ τον αρτον αάά Ό τό δώρον αάά V βί

ίη1&ΐιιπΐ8 βΓ&ί αάά \ || 6 αί - α.] άβχΐβΓβ, βϊιιβ γπ || αντον] παραντά αάά ΰ ||

ώς - πρ.] ηβο ιΐθΒβπιηί ( || ' μηκ.] ετι Ώ οπι V τί αάά Ρ || ίΰΐ προ-

αάγειν? αύτάς αάά ΰ. V β&ιη αάά χα II παρ.] χαϊ αάά Ό7Υ όντως αάά Ρ \\

8 είδότες Ρ || άπήγγειλαν ΡϋΥ \\ 8-9 χαλ. - ε. α. (β] 6 δε προοκαλεαά-

μενος αντον ε. Ώ || 10 τί 8] τινί ο Ώ τί ων (/ τι ων ?) ϋ οτι χαϊ Ρ τί ίοτιν

ο V {τεεί«??) φάά ( ηιιϊςΙ Βοβίβηβ ιη τινα 8 Τ/ιίΙο: $ο~ τί αρα ?? ο( 206, 3 ||

χαϊ οτη Ρ || ώδε] πό&εν Τ/ιϊΙο ρβνρβταηι \\ έλ&ών Ρ || 11 χάρ.] τό αάά

ΡϋΥ || μ μάλ. οτη V ((?) || τονς μεν V || 13 σε δε απ. οτη Ρ || 13-14 χαΐ-

γέγ. οτη. ϋ || 13 χαϊ] ωοτε V οτη \ || γινόμενον Ρ || τιν. έν. Ρ || έν.] οαηβα ( ||

14 νεανίσκος V: </4; 168, 21; 169, 9; 170, 14 || 18 προσελ». οιη V || χ. έδ.

οπι Ρ || 16 πρ. π. μ.] πέπραχα πρ. Ρ πέπραχα (V) || ιβ~" έν. - διαπ. οπι \:

άβΙ?? ε/' 169, 4 || 16 ένόμιοα V νομίαας Ρ || γάρ οηι Ρ || 17 διαπραξάμενος

Ρ Ι ηρόμψ V ήράβ&ψ Ώ: ο( 18 || I τ. π. οπι ϋ || 13 δέ με Ό έμέ V με

ΡϋΥ || έγώ οηι Π: άβΙΊ
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σον και πιστεύσας ότι &εόν ζώντα καταγγέλλεις προσήλ&ον

καϊ την σφραγίδα έδεξάμην παρά σον συν τοις άλλοις ' 'έλεγες

δέ' Ός έάν κοινωνήση τή Ι**ίξΐΐ, μάλιστα καϊ εν μοιχεία,

ούτος οΰχ Ζξει ζωήν παρά τω -9-εώ φ κηρύσσω. Έπει ονν

5 πάνυ αυτήν ήγάπουν, Ιδεόμην αυτής καϊ 'έπει&ον Ίνα σννοικός

μοι γένηται έν άγνεία καϊ πολιτεία κα&αρφ, ην συ αυτός

διδάσκεις" η δέ ουκ έβούλετο. μή βουλομένης ονν αυτής

λαβών ξίφος έ&ανάτωσα αυτήν ου γαρ ήδυνάμην αυτήν όράν

μετ άλλου μοιχενομένην.

10 52 (49) Ταϋτα ό άπόστολος άκουσας είπεν ΎΩ μανιώδης

μεϊξις, πώς είς άναισχυντίας χωρείς; ώ έπι&υμία άκατάσχετε,

πώς τούτον έκίνησας ταϋτα ποιήσαι; ώ 'έργον όψεως, πώς έν

τοις σοϊς όργίζη; Έκέλευσεν δέ ό άπόστολος ύδωρ αντώ προ-

σενεχ&ηναι έν λεκάνη, του δέ ύδατος προσενεχ&έντος είπεν

Ιό ΥΕλ&ετε τα ύδατα από τών υδάτων τών ζώντων, τα όντα

από τών όντων καϊ άποσταλέντα ήμϊν ή άνάπαυσις ή άπό

της άναπαύσεως όποσταλεϊσα ήμϊν, ή δύναμις της σωτηρίας

ή άπό της δυνάμεως έκείνης έρχομένη της τά πάντα νικώσης

και ύποτασσονσης τω ίδίψ β·ελήματι, έλ&έ καϊ σκήνωσον έν

20 τοϊς υδασι τούτοις, ϊνα το χάρισμα τον αγίου πνεύματος

τελείως έν αύτοϊς τελειω-θ-ή. Καϊ είπεν τφ νεωτέρω' Ζ4πελ&ε,

νί-ψαι σου τάς χείρας έν τοις νδασι τούτοις. Καϊ νιψαμένου

1 χ. π. - ζ. χ.] ηβπίίΐίβιη ςα&ιη ΙοςιιβΓΪβ βί ϋάβιη άβί ηηβπι ηυη-

ίϊαβ βί ηοΓ&ια ϊη ρβηίαίβ ίβ ββββ αροβίοΐυπι άβί ( ]| 1-2 πρ. κ.] θ§ό φΐο-

ς[ηβ \ || 3 ος έ ({)]$« I τις Ρ || τ§ οτπ Ό ([?): Μ?? ^ 161, 1 \\ μάλ.]

δε αάάν.· ο{ 190,5; ο 154β || 4 ϊχει ν\ || 8ν Π || κηρύσσεις (Ρϋ)ν :

ο( 1 || 5 πάνν οιπ \ || ήγάπων ϋν(Υ) \\ ϊπ.} παρεχάλουν Ρ || Ίνα ο/η

Ρ || σννοιχόν Ρ || 6 μον Π: ο{ 140, Ιό || γενήαεται ΰ (ί/- 114, 3) γενέσθαι

Ρ || καϋ-.] ηοιι ηυ,ΙΙα αάά \ || ην αν α.] χα&ά καϊ αύ Ρ: ο( ο 1ϋ4τη || 7 διό.]

ημάς αάά Ρ || 8 λ. £.] οη1>αί οαπι ββ. βί \ \\ α. όρ.] βλέπειν α. 1) || 9 μετά

V || αΐϋβ πιίβοβΓί ( || 10 ο δε άπ. άχ. τ. V \\ άχ. ό άπ. Ό || 10-13 ώ - όργ.]

ρατίίηι αϊ βί ραιιΐο ρΐιινα { || 11 ακατάσχετος Ρ ΤΙιϊΙο: τΐΰΙεΊΊ || 12 ώ & ο.

πώς τ. §. τ. π. V || 12 πώς ρΓΪη$] η Ρ || χινήαασα Ρ ένίκηοας Β \\ δφ.)

ίτ&ιιάίβ ( || 13 ύδατα V: ο{ 15 || 14 τ. δε - πρ.} βί βΐΐιιΐβπιηί αςιααπι υί,

βαρβΓ θ&πι ρΓβ03,ΓβίαΓ βί Ιαιιάαιιϊί βί Ιιβηβάίχίί βί ( || 16 έλ&έτω Ώ οηι \:

ΛΛΊΊ || νδ.] βφΐΒ ςια&β άβ,ίβ. ββ ( || 15-16 το ο. - ήμ.] αϊ \: ο( Σίρεϊα.ι I

ρ 333 || 16 ί€Γ χαΐ άπό τ. 6. ? || ή άν. οτη Ρ: ξτνΑλΆ \ || 17 της οηι ϋ || ήμ.]

πηγή αάά Ρ || 17-19 ή δ. - &ελ.] αϊ \ )| 19 αχ.] ενσχήνωσον Ρ οϊ'χησον [Ι:

^165, 5; 203, 7 || 20 τοντ.} τοις σοΐς Ρ \\ «ο-21 "να - α. τελ.] αϊ \ \\ 2<> τά

χαρίσματα V \\ 21 αντώ V υοΙ)ί8 ( || είσειχια&ή [Ι είαοιχισ&%) V τελειωϋ-ώ

Τ/ιίΙο Ι ^"Ιθθ,1 νιψ. α.] άμα τώ νίψαοθ-αι αυτόν Ρ
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αντον χατεστά&ησαν, και είπεν αύτώ 6 απόστολος- Πιστεύεις

είς τον χύριον ημών Ίησονν Χριστόν, ότι πάντα δύναται

ποήσαι; "Ο δέ είπεν Ει και έλώχιστος τυγχάνω, πιστεύω, άλλα

τοϋτο διεπραξάμην οίόμενός τι καλόν ποιεΐν έδεόμην γάρ

αυτής, ωσπερ χαϊ εϊπόν σοι, η δέ ουχ ηβονλή&η πεισ&ήναί δ 229 Τ

μοι. ϊνα ίαυτην φυλάξη άγνήν. | 69 τΐι

53 (50) Είπεν δέ αύτώ 6 άπόστολος' Αεϋρο άπέλ&ωμεν 38 Β

εϊς το πανδοχεϊον όπου τοϋτο το έργον διεπράξω, και ϊδωμεν

τό γεγονός. ΙΙροηγεϊτο δέ 6 νεώτερος τον άποστόλου εις την

όδόν γενόμενοι δέ έν τω πανδοχεία ευρον αύτην χειμένην. 10

ϊδών δέ αντήν 6 απόστολος ή&νμησεν χόρη γάρ ην εϋμορφος.

χαι έχέλευσεν αύτην ένεχ&ήναι έν τω μέσω τοΐι ξενοδοχείου,

έπι&έντες δέ αυτήν είς χράββατον έξήνεγχαν χαι 'έ&ηχαν είς 193 ^

τό μέσον της αυλής τον πανδοχείου, έπέ&ηχεν δέ αύτη την

χείρα αύτοϋ ό άπόστολος χαϊ ηρξατο λέγειν Ίησον, δς πάν- Ιό

τοτε φαίνη ημϊν, τοντο γάρ βονλει, ημάς πάντοτε σέ έπιζη-

τεϊν, χαϊ αυτός ήμίν εδωχας ταύτην την έξονσίαν τοΰ αϊτεϊσδαι

χαϊ λαμβάνειν, χαϊ ον μόνον τοϋτο έπέτρεψας, αλλά και τό

εύξαο&αι ημάς έδίδαξας' ό ουχ όρώμενος παρά τοϊς σωμα-

τιχοϊς όψ&αλμοίς, τοις δέ της ψυχής ημών ούδ' όλως άπο- 20

χρυπτόμενος, χαϊ τη μέν Ιδέα άπόκρυφος, τοϊς δέ 'έργοις φανε-

» οί Μ&ΙίΗ 7, 8 || " οί Μβίίΐι 6, 9

1 κατεατ.] ενϋ-έως ίά&ηοαν χαϊ άπεκατεοτά&ηοαν νγιής ως τό πρό-

τερον V χαϊ έγένετο νγιής αάά Ρ ϊβο(;εθ Βΐιηί υ(, βΓβηί &ηίβ ςυαπι βχ&πιβ-

Γ»ηί ( || 3 ίΐ - τ. οτη\ || τνγχ.] είμι Ρ || π. ά.] ηοη οαΓβο βάβ: ΐπιπιο ςαϊ»

ΟΓβάββ&πι άβο ( || 4 τι] ποτε αάά Ρ || καλόν οηι Ο || ποιών Ρ \\ 5 κα&ά-

περ Ρ || ήβονλή&ην Ρ έβονλή&η V || 6 άγν.] ρΓορίβΓβα ίβοϊ βίο αάά { ||

I αντψ οηιν\\» τοντο] χαϊ Ρ: </' 227', 22 || »~» καΐ - γεγ. οηι \ || 9-10 ε. τ. ό.

οηι 1 1| 10 αντ.] πιυϋβΓβπι ( || κειμ.] πιοΓίιι&ιη ( νεκράν αάά Ρ(¥): ο( 170, 9 \

II εϋμ. ο/η ( || 12 χαϊ] πάνν είτα V || αντ.] ΙοΙΗ βί αάά ( || 18-14 έπ. - πανό".]

υβί β,ΙίιιΙβΓαηί β&ιη βΐ ροδϋβπιηί ΐη Ιβοίο ( || 18 έν κραββάτω ΰ || χρά-

βαττον V \\ ,3-" έν τω μέσω Ό || » αντ^ οηι ΡϋΥ || »-15 ο άπ. τ. χ.

α. ϋ || τ. χ. α. ίη ηι$. V || 15 αντ.] έπ' αντψ αάά Ρ || ήρξ.] ενχεα&αι χαϊ

αάά V: οϊ 163, 21 || λέγ.] όντως αάά V: ο[ 171, 14; ο 156ί; αϊ \\ 7.]

ίπάχοναον ημών χαϊ αάά Υ || 1Γ'~170,8 δ'ς - 'ίνα] οηι Υ

ΰ.Π(Π= ΡϋΥ) 15"ιη ος ■ έπιζ.] αϊ [ || 15 ώς β. ΡΙΙ ό V \\ <° φ.]

όράν ο'ίδας Ρ (ί/- 139, 4) έπακονεις V || ήμΐν] ημάς Ρ || τοντο] έπιτοντο Ρ ||

έπιζ. β. ήμ. (οηι π. σε) Ρ \\ πάντ. β. ήμ. Ρ || πάντ. άεΙΊ || 17 αιτ.] αε

αάά Π || 18 κ. λ. ου, ( || τό] τον Ρϋ || 19 ό οηι Ρϋ || ον π. τ. σωμ.

ημών (</2ί/) όρ. Ρ \\ Κι· παρ' <_ήμώνγ/ ([) || 20 όφ».] ηοδί,ΓΪβ αάά ( ||

μηδ' Ρ || άπ.] Γβοβάβιΐ3 ( || 21 τ. ίέ ?.] §τα*ί3. ία» βί ορβηιπι αάπιϊτιίβίΓβ-

Ιίοηβ ί || ""170, 1 ήμ. φαν. Ρ
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ρούμενος ήμϊν καϊ ταϊς μέν πράξεσί σου ταϊς πολλοίς κα&ώς

χωροϊιμεν έπεγνώκαμέν αε, αντός δέ άμέτρως δέδωκας ήμϊν

τά δόματά σον εΙπών ΑΙτεϊτε και δο&ήσεται νμϊν, ζητείτε

χάί εύρήσετε, κρούετε και άνοιγήσεται νμϊν Λεόμε&α ονν

5 νποψίαν 'έχοντες των αμαρτημάτων ημών αΐτονμεν δέ σε

ον πλοντον, ον χρνσάν, ουκ αργνρον, ον κτησιν, ουκ άλλο

τι των από της γϊ}ς γινομένων και πάλιν εις την γήν χωρονν-

των, άλλα τούτο δεόμε&ά σου και παρακαλονμεν , ϊνα έν τω

ονόματι σον τω άγίω έγείρης ταντην την χειμενην έν τη ση

10 δννάμει εις δόξαν και πίστιν των παρεστώτων.

^ Ξ 54 (51) Καϊ ειπεν τω νεωτέρω σψραγίσας αντόν 'Άπελ&ε

και λαβόμενος της χειρός αίιτης ε'ιπέ αύτη· Έγώ διά των

έμών χειρών σιδήρφ σε έφόνενσα, και έν ταϊς έμαϊς χερσϊν

έπϊ τη πίστει Ίησον έγείρω σε. Προσελ&ών ονν ό νέος πα-

39 Β 15 ρέστη αντί) λέγων Έπίστενσα έπι σέ \ Χριστέ Ίησον. Καϊ

άπιδών είς'ΐονδαν Θωμάν τον άπόστολον ειπεν αντψ' Έπενξαί

μοι ΐνα ό κύριος μον είς την βοή&ειάν μον 'έλ&η, όν καϊ έπι-

230 τ καλούμαι. Και έπι&εις την χεϊρα αντοϊι τη αυτής χειρϊ ειπεν

3 Μ&Μη 7, 7

1 μεν οτη ( || σον οτη Ρ || πολλ.] πι&^ηίδ βΐ αάά ία (ΐαβπι ( || 2 έγνώ- <

χαμεν ϋ || σε οτη \ || 3 δόγματα II δωρήματα Ρ¥: ο( 141, 7 || είπ.] ία ςιαϊ

άϊζίβϋ ( || 3_* ζ. κ. ε. οω, Ρϋ || * ενρήσητε V || νμ. οτη Ρ || ονν] ώς

αάά Ρ || 5-8 νποψ. - δ. σον] χαϊ ημείς V || 5 τ. άμ. ήμ. έ'χ. Ρ [| άμ.] άβ-

Ηοίοπιπι βΐ ρβοοαίοΓαπι ( || ήμ.] αί 8ρ&ι·£8,8 ίη ηο3 £ταίϊ&ιη ρβτ ππββΓί-

οοΓάί&πι ία&πι αάά ( || αιτ. δέ] ο δε αιτ. ϋ οτη Ρ || σε οτη. Ρ II 6 ον χρ.]

αίτονμε9α καϊ χρ. Ρ || 7 γιν.] έγειρομενων Ρ \\ 8 σοι δεόμε&α Ρ || παραχ.]

την αφατόν σον χρηστότητα χαϊ εναπλαγχνίαν αάά V 1)βηί£ηίί£ΐί6πι ίααπι

αάά \ : <τήν χρηστότητα <τον> ?

Ρ.Π(Π=ΡυνΥ)» έγερείς Ρ: </ 114,3 || τήν] νεχράν αάά Ρ || χειμ.]

ταχαχειμένην ϋΥΥ (<;/" 147,13) πιοΗα&πι ιη ιιηίβ ίβ αάά (: ο/' 169,10 || ο-10 έν -

δόξ.] πι&ί*η£ΐβ ί,α&β ^Ιοηαβ οβμβο, βί 1&αάΪ8 άϊαΐηϊίαίϊβ Ια&6 ( || 10 δόξαν

ζτής σης θ-εότητος>?? || πΐατωαιν Υ οοηβπιι&ηά&β βάβί [ || των] σοι αάά

Ρ || 11 χαϊ] ταντα αντον προαενξαμένον αάά Ώ || σφ. α.] ραηΐο ρίητα \ \\

αντω ϋΥ || 12 είπε (είπον V: ο( 188, 22) α. λαβ. τ. χ. α. ΌΥ ( λαβ. τ. χ. α.

οτη Ρ || έπιλαβόμενος V || 13 πεφόνενχά αε Ρ || και] Ββά ( πάλιν αάά ϋ:

ο( 163, 13 || 13-15 έν - αε] Ιβδαβ %τ3.ϋα. βαβ, βαβοίί&ί ίβ ρβΓ ίϊάθπι πιβ&ιη ( |

14 έπϊ] έν Ρ || πίστει] τον αάά Ρ. Ρ χνρίον ημών αάά ϋ || '/.] χριστού

αάά Ώ. V || έγερώ Ρϋ έγειρω Υ: ^ 159, 4 \\ νεώτερος Ρ(Υ): #167, Χ4 \\

$στ έπέατη? (0 #196, 13; 229, 7 \\ 15 αντ$ οηιΡ || "-171,1 Χρ. - Χρ.

οτη V || 15 Ιηα. χρ. Υ \\ Ί. οτη Ρ || "-1· χ. άπ.] άπ. Υ απ. δε Ρϋ || » 1.]

τον χαϊ αάά Ρ: ο( 100, 4; 178, 14 βί ϊηάβχ || ενξαι Ρ \\ 17 μον ρηα$ οιη

Ρ || μον αΐΐ] φ9άαας αάά ϋΥ || χαϊ] ννν αάά Ρ
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Έλ&έ χνριε Ίησοϋ Χριστέ" ταύτη μέν παράσχου την ζωην,

έμοϊ δέ της πίστεως σου τον αρραβώνα. Και εν&έως έλκύ·

σαντος αυτοϋ την χείρα αύτης άναπηδήσασα έχα&έσ&η, απο

βλέπουσα εις τον πολύν οχλον τον παρεστώτά' είδεν δέ και

τον άπόστολον άντικρυς αύτης έστώτα, και καταλιπονσα τόν 5

κράββατον έκπ-ηδησασα προς τοις ποσιν αντοϋ 'έπεσεν καϊ των

ενδυμάτων αντον ηπτετο λέγουσα· Δέομαι σου κΰριέ μου, που

έστιν έκεϊνος 6 άλλος 6 συνων σοι, ός ονκ έγκατέλιπέν με

παραμεϊναι εις έχεϊνον τόν χώρον τον δεινόν και χαλεπόν,

αλλά σοι με παρέδωχεν ειπών Σν ταύτην παράλαβε ίνα τε- 10

λειω&η και μετά ταύτα εις τον αυτής χώρον αυναχ&η ;

55 (52) Ό δε απόστολος φησιν προς αύτην Έξήγησαι

ήμιν πού παρεγένου. ΛΗ δέ άπεκρίνατο' Σύ 6 συν έμοι ών,

φ και παρεδό&ην, βονλει ακοϋσαι; - Και ηρξατο λέγειν "Αν·

■&ρωπός τις παρέλαβέν με άπεχ&ης τη Ιδέα, μέλας όλος, ή 15

δέ τούτου έσ&ής πάνυ ρερνπωμίνη' άπηγαγεν δέ με εις τινα

τόπον έν φ πολλά χάσματα ύπηρχεν, χαϊ πολλή δυσωδία και

άποψορά έχ&ίστη έκεϊ&εν άπεδίδετο, έποίει δέ με εις ϊκαστον

χάσμα παρακύιραι, και είδον έν τω χάσματι πυρ ψλεγόμενον,

καϊ τροχοί πυρός έχεϊσε 'έτρεχον, -ψυχαϊ δέ ένεχρέμαντο έν τοις 20

τροχοϊς έχείνοις, άλλήλαις προσρηγνύμεναι' βοη δέ καϊ όλο-

λυγμός πλείστος ύπηρχεν έκεϊ, ουδείς δέ ην ό λυτροΰμενος.

'ίλεγεν δέ μοι ό άνηρ έκεϊνος· Λνται αι 'ψυχαι ομόφυλοι σον

1 ταύτ%] καϊ ταύτη V χαϊ ταύτην Ρ || παρέχων Ό || -~3 ελκ. α. εν. Ό ||

3 χείρα] αντοϋ καϊ κρατήααντος της αάά V || αντής] χειρός αάά Ό || άν.

έκ.] ανέστη καϊ έκ. V βιΛβΠυϊί βί Εάβίίΐίί (: ο( 150, Π \ 4 τ. παρ. πολ.

ο. (οηι αΐΐ τ.) V || 5 άπ.] τον χριστού αάά V άοπήηί ηοδίτί αάά ( ||

αντίκρυ Ρ: ο( 119, 6 || κατ. τ. χρ. οηι \ || 6 έκπ. οηι V || προσέπεσε τ.

ποα. α. V [ η. τ. ένδ. α. V || 7 άπτομένη ϊλεγεν Ρ || « ό αλλ. έκ. V ||

άλλος 6] προβραχύ Ρ οηι Ό || σοι] μετα σον Ρ || ένεγκατέλιπέν ΌΥ || με]

τον αάά V || » χορόν Ρ Ιοοο (: ή 11; 174, 6; 109, 12 || τ. δ. κ. χ.] (}ΐιβπι

ηίάί | || 10 με] μοι Ό || τελ.] ίη αιηοΓΘ βυο ρβΓ βάβω αάά \ || 11 ταύτα]

είοέλ&η αάά V \\ αντ.] πιβαια { || χορόν Ρ Λοοητα \: ^9 || ονναφ&ή Ρ

οπχ V || 12 άπ.] Ιαάαβ \ τού χριστού &ωμάς αάά V || 'εφη V είπεν Ρ Λϊοϋ

(: $<τ λέγει! || π. α.] αντή ΡΌΥ \\ διήγηοαι V: ο{ 159,21 || '» παρεγ.]

β4 ςαιά αϊάβΓΪ8 αάά \ || 14 παρεδόθ-η Ρ: ο/" ε 144 ε || καϊ] η 61 V || λέγ.]

όντως αάά V: ο{ 169,15 \\ » τις οηι ϋ\\ άπεχ»ες V άπόχ&'ες Ρ(Γ) τη χ&ϊς

ημέρα Ρ ίιίΓρΐβ ( || ολως Ρ7 \\ " με δε Ρ || 17 νπηρχον V || κ. άπ. οτπ Ό \\

18 άπεδίδοτο ΡΌΥ \\ εις] ένα αάά V: ή 100, 2 \ » καϊ ε.] ε. δε ΡΡΓ|| τψ

Κπρώτω) ? (0 || πνρ] ίΒ,ταφι&τα ί§;ηβιιι ( || 20_ίϊ ψ. - λντρ. οηι ( || 50 έκρέ-

μαντο ΓΡ || 21 άλλήλοις Ρ || 22 ο. δε] και ο. Ρν || 2»-172,3 αύται -

αλλω] αϊ \
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ύσιν, και έν ημέραις άρι-θ-μον παρεδό&ηααν εις κόλασιν και

'έκτριψιν, και τότε άλλαι εισάγονται άντ αυτών, ομοίως ίί

πάλιν και αύται εν άλλω· αυταί είσιν αί μεταλλάξασαι ανδρός

και γυναικός την αννουΰίαν. Και κατοπτεύσασα ειδον βρέφη

40 Β ή άλληλα σεαωρενμένα και παλαίοντα άλληλοις \ επικείμενα.

6 δέ άποκρι&εις εϊπέν μοι' Ταντά έστιν τά τούτων βρέφη,

χαι δια τοϋτο έν&άδε έτέ&ΐ/σαν εις μαρτύρων αυτών.

231 τ 56 (53) Απηγαγεν δέ με εις άλλο χάβμα, και παρακνψααα

72 ΤΗ ειδον βόρβορον καϊ σκώληκας άναβρύοντας, και ψνχάς έκεϊ

10 κνλιομένας, και βρυγμόν μέγαν έκεϊ&εν εξ αντών άκουόμενον.

και εϊπεν πρός με ό άν&ρωπος έκεινος· Αύται αί ψυχαι γυναι

κών εισιν αί καταλεί-ψασαι τους άνδρας αυτών και εις άλλους

μοιχεύσαααι και εις ταύτην την βάΰανον ένεχ&εΐσαι. "Αλλο

μοι χάΰμα ϊδειξεν, εις 6 παρακύψασα ειδον ψυχάς τάς μέν

15 κρεμαμένας δια της γλώττης, τάς δέ διά τών πλοκάμων, τάς

δέ διά τών χειρών, τάς δέ διά τών ποδών κατά κεφαλής, και

καπνόν και &εϊον καπνιζομένας· περί ών άπεκρίνατό μοι 6

ανηρ έκεϊνος ό ΰύν έμοί ών ΑΊ μέν ιμυχαί αύται αί κρεμα-

σ&εϊσαι διά της γλώσσης διάβολοι είσιν, και -ψευδείς λόγους

20 και αισχρούς φ&εγγόμεναι, και μη αίδούμεναι· αί δέ διά τών

τριχών κρεμάμεναι άχρωμοι είαιν αί μηδ' ολως αίδούμεναι

1 ίδόθησαν Ρ || 2 κ. τότε - αντών οηι Ρν || άντι 1}Υ \\ 2-3 όμ. -

άλλω οηι Π: άεΙΊΊ (ΗτηϊΙϊα ίη/τα () || 3 άλλω <τόπω>?? || 3-4 αύταΙ - συν.]

των την ονοίαν τών ανδρών μεταλαξάντων Ρ: ο[ 12 || 3 ανταί] δέ αάά

V || 4 σνν.] Ιΐαν,ά ψαν,οα αάά \ || 1-7 χαϊ χ. - αντών ο?π ( || 4 χαι α/Ι] ετει

αάά V πιΓβιιβ αάά (: Και ετι?? ο/Ί3 || εϊδεν Ό\\ 6 άλλήλοις] άλληλα Ό

[άείβπά $Η$ρΪ€ ΤϊίΰΗβηάοΓβ χαϊ αάά Ρ \\ 6 μοι ειπεν Ρϋ || είσι Ώ \\

Β-173," άπ. - αντϋ\ αϊ \ \\ 8 άπψεγχε Ό: ο( 173, 12; 174, 4; 5 || 8 αχώ-

ληχα άναβρνοντα Ώ || 10 μέγα Ρ || έξ α. ίχ. Ρ || έχ. οτη V \\ 12 τών κατα-

λειψάντων Ώ (<;/" 109, 13) τών χαταλειψααών ΤΜΙο: ο/" 3; 4 | εαντών

ϋΥΥ Ι 13 μοιχεν&εϊοαι Ώ || έν.] είτα πάλιν αάά V ((??): ηΐτητηΐ ε/~4 \

13-173,19 άλλο - παραδίδ. οτη Υ

Ρ.Π(Π = ΡϋΥ) ,3-14 εδ. δέ μοι χαϊ &. χ. Ρ || '3 δ. τ. γλ. χρ. Ρ ||

ΐί^ιβ τ£ς & £ Γ- χ ^ ςχέρας διατών χειρών Ρ οηι V || 16 τάς <ίε] άλλας Ρ [

κ. κεφ.] έπιχέφαλα Ρ1]ν: ο( 173, 6; Αη 61, 20; ΡΙι 55, 2; 71, 1; αί (αί

191, ΐ) || 17 χαη. χ. θ·.] θ. χ. πίοσαν V || καπνόν οοπηιγίΜπιΊ || μοι

οτη Ρ || 17-18 ο - ων] ό α. ί. λέγων αν. Ρ ο ά. λέγων ό α. έ. V ο ά. 6 ο.

I λέγων (ο( 171, 13; 174, 2 βί 156, 4; 160, 11) όντως οτι V: ο[ 160, 15;

171, 13; 210, 16 || 18 φ. - κρεμ.] κρεμ. αύται ψ. Ρ || 1»-«' χ. ψ. - φθ-.] οι ψ.

φ»εγγόμενοι λ. χ. α. Ρ || 10 χαϊ οτη V: άβΙ?? \\ 20 χ. μη αΐδ. άβΙ?

ο{ Ρ || μή] μηδ' ολως Ρ: </ 21 || αίδούμενοι Ρ: ο} 21 ΐ( α $ || «ο-»» αί

δϊ - αίδ. οτη Ό || 21 χρ.] οι αάά Ρ \\ αϊ - αίδ.] χαϊ μη αιοχννόμενοι Ρ:

ΰ{ 20 || αί] ίίτ καΙ?
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χαί γυμνοκέφαλοι έν τώ χόαμφ περιάγονσαι' αί δέ διά των

χειρών χρεμασ&εϊσαι αυταί είσιν αί τά αλλότρια άψελόμεναι

χαι κλέψασαι, χαι μετρίοις μη έπιδοϋσαι μηδέποτε μηδέν, μηδέ

έπαρχήσασαι τοις τε&λιμμένοις, αλλά τοντο έποίουν τά πάντα

λαμβάνειν &έλονσαι, χαι μηδέ όλως της δίκης χαι της νομό- 5

ϋ-εσίας φροντίδα ποιησάμεναι' αί δέ διά των ποδών διάστροφοι

χρεμάμεναι αύται είσιν αί χονφως μέν και προ&ύμως τρέχονσαι

όδοϊς πονηραϊς και πορείαις ατάχτοις, νοσοϋντας μη έπι-

σχεπτόμεναι χαι τους έξιόντας τον βίον μη προχομίζουσαι,

και διά τοντο μία και έχάατη "ψνχη απολαμβάνει τα πεπρα- 10

γμένα αντη.

57 (54) Πάλιν άπαγαγών με νπέδειξέν μοι άντρον πάνυ 196 \ν

σκοτεινόν, δυσωδίαν πολλην άποπνέον, πολλαί δέ ■ψνχαί έκεϊ&εν

παρέκυπτον βονλόμεναι του αέρος τι μεταλαμβάνειν , οι δέ

τούτων φύλαχες ονκ εϊων αντάς \ παρακνπτειν. ό δέ αννών 15 « β

μοι ειπε· Τοντό έστιν το δεσμωτηριον τούτων των ψυχών ων 73 τι

ειδες' έπάν γάρ πληρώσωσι τάς κολάσεις αυτών ών μία έκάστη

'έπραξεν, ύστερον άλλαι αντάς διαδέχονται" είσιν δέ χαί

τίνες τελείως καταναλισκόμεναι, χαι εις άλλας κολάσεις παρα

δίδονται. "Ελεγον δέ τω άνδρϊ τω παραλαβόντι με εκείνοι οί 20

τάς ψυχάς φρονροϋντες τάς ούσας έν τω σχοτεινφ άντρω ' 232 Τ

Δος ημϊν αύτην, ίνα είααγάγωμεν αύτην προς τάς άλλας, ϊως

1 7·\ γυμνοί τη κεφαλή Ρ || ίν - περ.] περιόντες τώ βίω Ρ || περιοΰσαι

υν περιιοϋσαι βχ οοττ Ό || 2 χρεμάμεναι ούτοι Ρ || οι Ρ \\ άψελοΰμενοι

Ρ || 3 κλέψαντες Ρ || μη] μεν Ό οτπ Ρ || έπ. - μηδέν] μηβέποτε τί έπι-

διόόναι Ρ || 4 επαρκέααααι V || 5 &έλοντες Ρ || μηδ' ϊΐν || όλως] πω Ρ |Ι

6 ποιησάμενοι Ρ ποιοΰμεναι Ό || οί Ρ || διά] έχ Ρ οτπ V || δίατροψοι Ό

έπιχέφαλα V (<;/ 172, 16) οπι Ώ || 7 κρεμάμενοι Ρ χρεμααϋ-εΐοαι Ό || αύτ. ε. οτπ

Ρ\\οι Ρ || 7-8 τρέχοντες εις όδοίς Ρ || 8 πονηροϊς ΰ πονηράς Ρ || πορείας Ρ

πονηρίαις ΰ || άτακτους Ρ || νοα.] δε αάά Ρ¥: τβΰίβ? ο( 7 || επι

σκεπτόμενοι Ρ\\ 9 προκομίζοντες Ρ: ΰ( 109, 13 || 11 αυτής Ρ(] || 1'2_174,5 πά

λιν - δΐξ. 01Λ V

7λ 77(77= ί>ί/) ^μεοτηΤ): ^172,8; 174,5 || 13 αποπνέοντα Ρ \\ "-^πολ

λαί - παρακ. οπι \ || 13 π. δε] χαί π. Ρ || έκεϊσε Ρ \\ 14 άέρου Ρ \\ μεταλαβεϊν

Ρ || 15 τούτων οπι 77 || ο <5ε] καϊ 6 Ρ || ο. οϊπ ( || 16 μοι αν&ρωπος είπεν

V είπεν μοι ανΒ-ρωπος Ρ άββρίοβ βί ιιϊάβ αάά \ || δεαποτήριον Ό ||

16-π £ν Ε-] <ιβ ς[ΐιίΐ)1ι8 ιίΐπ άΐχϊ ( || 17 γάρ οπι \ || αυτών οτη 77 || 17-18 ών -

επ.] οιιΐιΐ8(ΐιΐ6 { || 17-18 ημαρχεν μία καϊ εκ. 77: ο( 10; 100, 2; 175, 4 ||

18 ϋοτ. 07Π \ πάλιν αάά Ώ: β} 163, 13 || διαδ. α. Ό: ο( 174, 1; 2 || και οπι

Π || 19 ζείοίν ($έ> και <τινες>?? _([) || παραδιδόμεναι ϋ ((): Πΰίβ??

ΰ. 77 (77= ΡϋΥ) 20 δε] ονν Ώ οπι\: άβΠ || τώ παραλ. με ά. (ο»ι αΙΙ

τω) Ρ: ε( 207, 10 \\ 21 έν τ. οκ. ονα. Ρ || 22 εισ. - αλλ.] υίηοίαπιιΐ8 β&πι ίη

Ιοοο 8ΐιο ( || αύτην αΐΐ οπι I)
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ότε καιρός έφίσταται είς κόλασιν αυτήν παραδο&ήναι. "Ο

άπεχρίνατο αυτοις· Ου δίδωμι αϋτήν νμϊν, επειδή γαρ φοβού

μαι τον παραδόντα μοι αυτήν ού γαρ έχελεύσ&ην έν&άδε

αυτήν καταλεϊψαι' σνν έμοϊ δέ ανάγω αυτήν, ϊως άν έντολήν

5 περι ταύτης δέξωμαι. Και παραλαβών με άνήγαγέν με είς

άλλον χώρον , εν ω ήσαν αν&ρωποι οΐ έβασανίζοντο πικρώς.

ό δέ αοι όμοιος λαβών μέ σοι παρέδωκεν , λέξας σοι ταϋτα'

Παράλαβε ταύτην, έπειδή μία εστίν των &ρεμμάτων των

πλανη&έντων. Και ληφ&εϊσα υπό σον ννν 'έμπροσ&έν σον

197 \ν 10 είμι. δέομαι σου ονν και ικετεύω ϊνα μή άπέλ&ω εις έκείνους

τους τόπους τους κολαστηρίονς ονς ειδον.

58 (55) Ό δέ απόστολος εϊπεν Ηχούσατε α διηγήσατο

ή γυνή αντη' ονκ είσϊν δέ μόνον ανται αί κολάσεις, άλλα

και αλλαι χείρονες τούτων και νμείς δέ έάν μή έπιστραφήτε

1δ έπι τον &εόν τούτον δν κηρύσσω, και άπόσχησ&ε από των

προτέρων 'έργων υμών καϊ των πράξεων ων διεπράξασ&ε

74 τΐι χωρίς γνώσεως, είς ταύτας τάς κολάσεις τό τέλος νμών 'έξετε.

πιστεύσατε ούν είς Χριστόν Ίησονν, και άφίησιν νμϊν τα προ

τούτον πεπραγμένα αμαρτήματα, καϊ κα&αρίσει υμάς από

ί1» οΐ Ιο 1, 1, 9

1 παρ. α. ΰ: ή 113, 18 || 8 δε] ίβ φΐί άιιοβ1)8.ί πιβ { || 3 νμ. α. ΰ:

ο(113, 18 || έπ. φ οπι Π: ο/~8 || φ. γ. Π || άβΐ γάρ? ο(8; 123, 4 \\ 3 με

Ρ || ου γ.] ηβο \ \\ ένταν9α Ρ || 4 αναγάγω V αναφέρω Ό: ο( 112, 8;

113, 22 || · αύτης Ρ

ΰ.Π{Π = Ρϋ¥Τ) 5 με αΐΐ οπι ΡϋΥ: άβΙΊ ο(1 1| 6 χορόν Ρ (ε^ 111,

11) || οΐ έβ. π. οπι ΠΙ 7 παραδέδωχε Ό || ταΰτα αοι λ. Ρ || · I μ.] έπι-

δημία γάρ Ρ: ο/" 2; ε ΠΟπι \\ τ. % έστί Ώ || β"» τ. πλαν. &ρ. (οπι αΐί

των) Ρ Ι 10 ονν οπι ΡΌΥ || ιχ.] αί 8£0 φΐοφίβ ρβΓ ΐθ ΟΓθάαηι βί ρβΓ ρΓβοβΒ

1ιΐ3.3 ^τ&ίίαιη αάίρίβο&Γ θΙ αάά { || εΐαέλ&ω ΫΥ || 11 τ. χολ. τόπ. (οπι αΐί

τους) Π: ε( 113, 20 || 12 άπ.] ΙχιάβΑ ΤΙιοιη&Β ( τον χριστού &ωμάς αάά V

προς τοις παρεστώοιν δχλοις αάά Ώ ' || λέγει Ρ (τβείΐ ? άϊοϋ [) αντοϊς αάά

ΪΙΥ φ τω δχλω αάά Ρ προς παν τό πλή&ος τον λαον αάά V || ήχ.] χατη-

χούαατε ΡΪΙΥ (ε( 141, 13) πάντως ηχ. V αδελφοί αάά Ώ ραβη πιβΐ αάά \ ||

13 ταύτη ϋΥ όντως τέχνα αάά V: ο( \ || 13_» ονχ - τούτων οπι Υ || 13 μόναι

Ρνν || αί χολ. ανται Ρ || " ετεραι Ρ: ε( 112, 15; 195, 4; ε 150 πι \\

χείροναι Ρ πιαίΐο ρβϊοΓββ { || 15 τ. θ. τ.] ιιβηί&ίβπι Η&ηο ί | άπόσχεο&ε

Ώ άπέχεσΰε V \\ 16 πρώτων ϋΥ: ΰ( 156,3; 115, 5 \\ χ. τ. πρ. οπι Ρ των

άτοπων αάά V | ών δ.] ςααβ ηοη ρΓ08ΐιηί υοΐιϊβ βί αάά θΙ α οο^ίίβϋοηί-

1>α8 ( || διεπράξατε Ρ || 17 ίξ.] γενήσεται Ρ || 18 Χρ. Ί.] χύριον Ιηβ. V

τον χύριον ημών ίηο. χρ. Ώ \ άβΐ Χρ.? </ 115, 19; 116, 16; 186, 3; 6;

αϊ || «"» προ τ.] πρίν νμών Ρ \\ » άμ. οπι Ρ \: άΐΠ ή 113, 10; 156, 3
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πασών τών έπι&υμήσεων υμών τών σωματικών των έν τϊ)

μενονσών, και ιάσεται υμάς από τών σφαλμάτων τών παρεπο

μένων και αύν νμϊν όπιόντων και \ προ υμών ευρισκομένων. 42 Β

εις έκαστος ουν υμών άποδύσασ&ε τον παλαιόν αν&ρωπον

χαϊ ένδνσασ&ε τον νέον, την δέ πρώτην υμών αναστροφήν 5

χαϊ πολιτείαν καταλείψατε" και οι κλέπτοντες μηκέτι κλεπτέ-

τωσαν, άλλα κάμνοντες και έργαζόμενοι ζητωσαν οι δέ μοιχοί

μηκέτι πορνευέτωσαν, ίνα μη έκδοτους έαντούς τη αιωνία

κολάσει παραδώσωσιν ή γαρ μοιχεία παρά τω &εώ πάνυ

χαλεπόν έστιν παρά τα άλλα κακά. άπόϋ-εσ&ε δέ και την 10

πλεονεξίαν και τό ψευδός και την μέ&ην και την διαβολην

και κακόν άντϊ κακόν μη αποδίδετε, ταΰτα γάρ πάντα ξένα

είσϊν τφ &εφ τω νπ έμον κηρυσσομένω και αλλότρια" άλλά

χαϊ μάλλον έν τι) πίστει πολιτεύσασϋ·ε και τη πραότητι χαϊ 233 τ

ττι άγιωσύντ] και τη έλπίδι, έν $ ό #εός χαίρει, 'όπως γένησ&ε 15 198 \ν

αύτοϋ οικείοι, προσδεξάμενοι παρ αύτοϋ τά χαρίσματα ά

ολίγοι και 'ένιοι δέχονται.

59 (56) Πάς ουν 6 λαός έπίστευσεν, και τάς έαυτών

-ψυχάς ηει&ηνίονς παρέσχον τω &εφ τω ζώντι και τφ Χριστώ

Ίησοϋ, ενωχονμενοι έν τοις 'έργοις αύτοϋ τοις εύλογημένοις 20

4 οϊ ΟοΙ 3, 9; 10 ΕρΗ. 4, 22 |1 6 οί Ερίι 4, 28 || 10 οί Ερίι 4, 25

0οί 3, 8

1 πάντων Ρ: ε/' 109, 13 || έπι&νμιών Β. Ρ: $ω· έν&νμήοεων? οο§ί-

*»ΙϊοηϊΙ)ΐΐ8 ίβΓΓθβίΓΪβιΐΒ ( || νμ.] χαϊ αάά Ρ || σωμ.] ένθ-νμήσεων αάά Ρ ||

2-15 τ. παρ. - χαίρει οηι Υ

Β. Π {Π= Ρϊΐν) 2 των αΐί] ηίβί υοβ βΟΓαπι ραβηϋβαΐ οοΓαπι άβο

αάά ( || * είς οπι Β: ο( 173, 17 || ονν] δε Β \\ άποδναάα&ω Β || 5 ένδν-

οάσ&ω Β || «τ προτέραν {μο βρ αά Ερ/>)? ϋ( 174, 16; 227, 18; 177. 4 |]

7 ζητε κ. έργ. Ρ || μοιχενοντες Ρ¥ \\ 8 πορν.] μοιχοί εατωσαν Ρ (|) ηβα

ρβπηϋΐ&ηί ββ ιιοίαρί&ΐί ρΓ&ββθηίϊ αάά ( || 9 παραδώσοναιν Ό || π. τ. &.

οπι Ρ || 10 χαλεπή ΡΌ{7) \\ I] κακόν αάά Β || 12 καΐ] τό αάά Β || μη

οτη Β || άπ. (()] άνταποδιδόναι Β άποδώτε ϋ \\ 13 έατϊν Ό || αλλ.] ίπι-

ριΐΓ& ( || 14 κ. μ. οπι \ || χαϊ ρτίηι οτη Π: άβΙ? || πίστεί] ΙΐϋπϊΙίίΒ,ΐβ ( ||

πολιτενεσ9ε Ρ(Υ) \\ κ. τξ] έν Ρ || πρ.] ίβπιρβΓαηΙί» { || 15 τή έλπ. κ.

τή άγ. ϋ δικαιοσύνη χαϊ άγιωαννη (άγ. ίη τα$ιιτα) Ρ || έν - χ.] ϊη Αβηιη

( οηι Ρ

Β. Π (Π=ΡϋνΥ) απ. - δέχ.] "να οΐχ. τον παρ' έμον κηρυτ-

τομένον &εον γέν. χαϊ τών αντοϋ χαρισμάτων χαταξιω&ήτε Ρ || 16 οίχ.~\

86ππ ί || " όλ. κ. οηι (: ο(ΐ49, 18 || 18 χαϊ οηι Ρ || 18-19 τ. β. ψ.] βθ ( || 19 παρέ

χοντες Ρ || 19-20 ζ. - ϊ.] νπό τον άποστόλον κηρνττομένω &ωμά Ρ \\ ίησ.

χρ. V: (#174, 18 \\ ^Πβ,1 ενωχ. - άγ.] έν τ. ε. τον &εον ενωχ. κ. τ. άγ.

α. πορενόμενοι διαχ. Ρ \\ αντ. - νψ.] ίβΓ τον νψ. τοις ενλ. ί|)
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τον ν-ψίστου καϊ τη διακονία αυτόν τη άγια. έκόμιζον δε

χρήματα πολλά εις διαχονίαν των χηρών εϊχεν γαρ έν ταϊς

πόλεσιν συνη&ροισμίνας, και πάσας αύτάς δια των Ιδίων δια

κόνων όπέστελλεν τά ϊπιτήδεια, τά τε ενδύματα χαϊ τα, προς

δ την τροφην. αυτός δέ ουκ Ιπαύετο κηρύσσων καϊ λίγων αντοίς

και υποδεικνύων ότι οντάς Ιστιν Ίησοϋς ό Χριστός περϊ ου

75 Τ& α'ι γραφαϊ έχήρυξαν, ος Ιλ&ών στανρονται χαϊ ίγείρεται δια

τριών ημερών έκ νεκρών, νπεδείχνυεν δ& αϋτοϊς δεύτερον

σαφηνίζων από τών προφητών αρξάμενος τά περι τοϋ Χριστού,

10 ότι 'έδει αυτόν έλ&ειν και &ν αντφ τελεσ&ηναι πάντα τά προ-

43 β λεχ&έντα περι αντον. I διέδραμεν δέ η τούτου ψημη εις πάσας

τάς πόλεις καϊ χώρας, και πάντες οι έχοντες νοσοϋντας η

όχλουμενους νπό πνευμάτων άκα&άρτων προσέφερον, ους δέ

199 ν χαϊ Ιν τη όδώ έτί&ουν Ιν η 'έμελλεν διελ&εΐν, καϊ πόντας έν

15 τη δυνάμει τον κυρίου ί&εράπευεν. τότε είπον πάντες Ομο

θυμαδόν ο'ι δι αντον ία&εντες μιφ φωνη' Αόξα σοι Ίησοϋ

τω την &εραπείαν έ| ίσου παρασχόντι δια τοϋ σον δούλου

6 οί &(5ί 18, 28 || 9 οί Ιλιο 24, 27 [ 12 οί Ιλο 6, 17 αοί 5, 15

1 τ. νψ. (() οηι Β. Ρν || άγ.] έν χριστώ Ιηαον «1 α $ άβνι άββύΐΐ Υ

Β. Π (Π= Ρϊΐν) 1 δε] ςιιιΐδφΐβ βΟΓαπι αάά \ || 2 χηρ.] καϊ πτωχών

αάά Ρ || 8 σνν. (()] αννη9ροισμένον πληϋ-ος πτωχών καϊ χηρών Ρ(Υ) || πάααις

ανταϊς Ό (τββίβ ιιί ηϊά) φΐϊΙ>08 οιηηίίχιβ \ || πάντας ΡΥ: ο( 109, 13 || αύτ. οτη

Ρν || 4 άπέατειλεν Ί] || 4-5 τά τε - τρ.] αά ίΐΐίιηβιιίνιιη βί υβδίϋηΘηίαιη ( |]

4 τε οηι Ό || ένδ.] λέγω αάά Ρ || τά προς οηι Ό || 5 την ομ Ρ || αντοΐς] τον

λόγον τοϋ &εον αάά Ρ || 6 '/. (() οηι Ρϋ (άβΙ?) άλη&ώς αάά ϋ || Μ περί -

ελ&ών ομ Ρ || 7 έκήρ.] Ιιαν,ά ρααβα αάά ( || δς βί αβηίΐ { || δ'ς] ώς

ΤΜΙο: τϋΰ(β?? || 7-8 αχ. - νεκρ.] ό ατανρω&εϊς καϊ ταψεϊς καϊ τη τρίτη

ημέρα άναατάς καϊ ίκ δεξιών τον αντον πατρός καθ-εζόμενος Ρ || 8 έκ ν.

οπι υν (: άεΙΊ || 8-9 νπ. - Χρ.] αλλά καϊ από τ. πρ. τά π. χρ. αντοΐς άνεδίδα-

οκεν Ρ || 8 δεντ. οπι \ || 9 «ρξ. ά. τ. πρ Β || από] Μο3β ιιβφΐβ »ά βηβπι

αάά <:/" βν, Ι,χιο || άρξ. - Χρ. οηι \ || τά π.] εως ϋ¥ αντον αάά II \\ Χρ.]

καϊ αάά Ώ || 10 δει V || π. τά] τά π. τά καϊ Ρ || προλ.] νμΐν αάά Β ιιηάα

προλ. ήμΐν ΤΜΙο || 11 περϊ] πάθ-η Ρ || φ.] ΐηίβΓ Ιιοηιίηββ αάά \ || 11-12 π.

τ. οπι ( || 12 π. κ. χ.] οίυίί&ίβΒ ιη || νοο.] άο&ενεϊς Ρ \\ 13 άκ. οηι ( »νιΙ

Ιυη&ίϊονιπι αιιί άβΐιίΐθΐη αάά \ || πρ. - δε] <±Μ0$&Βχα &άϊθΓβΙ)&ηί ΐη Ιβοίϊβ ( |)

πρ.] καϊ έ&εράπενεν αντονς αάά Ρ καϊ έΰεραπενοντο αάά Β: ο[ 15 || τούς

V άλλονς Ρ || 14 χαϊ ρτίιι$ οηι Ρ || ημελλεν V \\ διέρχεσΰαι Ρ διιέναι ϋΤ:

ο[ 148, 5 | 14-15 έν τ% - κνρ. οηι Ρ || 15 τ. κνρ.] Ιββα άοπιίηϊ βαί ( ίηοον αάά

V || Ιατο Ρ ηοη ιιιιΙΙα αάά ( || 16 ίαθ-.] λέγοντες αάά Ιί¥ || μ. φ. οηι Ρ |

αοι δ. Β || '/.] χρίστε ι. Ρ κνριε I. χριστέ V ΟΗγϊβΙθ αάά \ || 17 τω]

ό Ρ || παράσχων Ρ τοις πασιν αάά V: <π«Λ> παρασχόντι! ]| δονλον

σον Β



ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 59-61 γ^ι

καϊ αποστόλου Θωμά. και ίγιαίνοντες και χαίροντες δεόμε&ά

σον γενέσ&αι της σης αγέλης και έναρι&μηϋ-ηναι εις τα αά

πρόβατα" δέξαι ονν ημάς κύριε και μη λογΐαη ημών τά

παραπτώματα ημών και τά πρώτα σφάλματα α διεπςαξά·

μεϋα έν αγνοία όντες. δ

60 (57) Ό δέ απόστολος εΐπεν Δόξα τώ μονογενει τω

άπο τον πατρός, δόξα τω πρωτοτόκω τών πολλών αδελφών,

δόξα σοι τω έπαμνντορι και βοη&ώ τών είς τό καταφύγιόν

σον έρχομένων ό άνπνος και τονς έν υπνω διεγείρων, ό ζών

και ζωοποιών τους έν τώ &ανάτω κατακειμένους' &εέ 'Ιησού 10

Χριστέ, τον &εοΰ τον ζώντος υιέ, ό λυτρωτής και βοη&ός, ή

καταφυγή καϊ άνάπαυσις πάντων τών χαμνόντων έν τη ση

έργασία, ϊασιν δέ παρέχων έκείνοις τοις διά τό σον όνομα 234

ύποφέρουσιν τό βάρος της ημέρας και τον καύσωνα· ενχα-

ριστονμεν τοις παρά σοϋ χαρίσμασιν δο&εϊσιν ημϊν καϊ τη 15 76

παρά σον βοη&είψ χαρισ&εϊσιν ημϊν και τη οικονομία σον τη

έλ&οναη άπό σον είς ημάς.

61 (58) τέλεσον ούν εις ημάς ταύτα 'έως τέλους, ϊνα 200

'έχωμεν παρρηοίαν την έν σοί' 'έπιδε είς ημάς, ότι διά σέ

κατελείψαμεν τονς οίκους ημών και τά γονικά ημών, και διά 20

σέ ξένοι γεγόναμεν ήδέως και έκόντες' 'έπιδε έφ' ημάς κύριε,

6 ο£ Ιο 1, 14 || 7 οί Εοπι 8, 29 || " οί Μ&Μη 20, 12 || 20 οΐ ΜιιΜη 19, 27

1-3 δεόμ. - πρόβ.] τη αή παραχαλονμεν χαΐ ημάς ονναριθ-μη&ήναι

ποίμνη καί τοις σοϊς μετόχους προβάτοις γενέα&αι Ρ \\ 3 ονν οηι Ρ || μη

λογ.] πάριάε Ρ \\ ημϊν V τεοίε ιιί υ,ίά: 8,άιιβΓ8Β8 ηθ3 ( || 4 ημών ([) οτπ Ώ. Ρ |'

πρ.] ο( 175, 5 || καϊ - αφ. οτπ Ρ || 4-5 α - οντες] ά' καϊ έν ά. κάί γνώσει διεπρ.

Ρ \\ 6 ό δε άπ.] τότε ό άπ. V ϊχχτο., ιΛί Ιαάαβ Τηοπιαβ ιπάίί β09, δΐΐδΐιιΐϋ

ιιοοβπι βιιαιη βί ( || άπ.\ χαράς πολλής πλησ9εις αάά V || 6-1 μον. - άδ.]

αϊ \ || 7 πατρ.\ εις ημάς ώδε έλΰόντι αάά Ρ |] 8-0 κατ. σον] σον κατ.

Ρ || 9 ό α.] ^ΙοΓΪα ίϊΐη υί^ϊϋ &1α οιηηί αβΙβπιίΐ&ίΘ { || έν ν.] ηοππηββ ( ||

10 τονς - κατ. οπι ( || 10-" Ί. Χρ. οπι \ || 11 υιέ τ. ζ. θ. {οηι αΐί τον) Π:

€[201, 10 || τ. ζ. οτπ ί || 13 ϊ.] ααϊβίβιη | || τοϊς ρο$1 δν. V οηι V || Μ ύπ.]

ψίϊ βαδίίηιΐθΓΐιηΙ ( (βαστάσααι εν, ΜαΙίΙι) ρυ$ί κανσ. Ρ || τ. ήμ. οηι V

ίοίϊχχΒ αάά ( || κ. τ. κ.] πιβΓίάίθ (ηεΐ ββδίιι) [ || χανσ.] παγετόν της ννκτός

ΰ (<;/" (/εηβ$ί$ 31, 40; Ιετεηι 43 , 30) διά τό σον όνομα αάά V || 15 π.

σον] παρ αντον Ό || 15-16 καΐ-ήμΐν οηι Ρ¥ || 16 χ. ήμ.] ϊηβηηίί&ίίβ

ηο8ίΓ36 ( || $στ χαριο&είσ% ? || 16-17 τ% έ. - ήμ.] ρ3Λΐρβι·ί9.ίΪ8 ηοβΙ,Γββ ( ||

19-19 τέλεσον - σοι οηι Ρ || 18 εις οηι V || ταντα] ^αΐϊαπι βί ιηΪ8βΓίοθΓ<1ίβπι

ία»πι \ || 18-19 7. ε.] βί άβ ηοΙ)ί8 ( || 19 σοι] Γββρίοβ άοπιίηθ ίθ 8θ1υηι ηθ8

Άΐα&τβ αάά ( || είς] εβΓ έφ' : β[ 21 εί α ί || ημάς ζκνριε) (() ? ε[ 21 εί α β \\

20 χατελείπομεν Ρ: ο[ 178, 1; 3; 8 || καί - ήμ.] βΐ άοπιοβ ^βηΐΐΐίηιη

ηοβίΓΟΓαπι ( οηι ΰ \\ τά γ.] πάν γένος Ρ \\ 21 εχόντως V

12



ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 61. 62

'ότι την ιδίαν χτήσιν χατελείψαμεν διά σέ, ϊνα σέ την άνα-

φαίρετον χτήσιν κτησωμεϋ-α" έπιδε έφ' ημάς χύριε, 'ότι τονς

διαφέροντας ήμϊν κατά γένος χαταλείχμαμεν, ϊνα τη σή συγγέ

νεια καταμιγώμεν 1 'έπιδε έφ' ημάς κύριε τους καταλεί-ψαντας

44 Β δ τονς πατέ\ρας έαντών και τάς μητέρας χαϊ τονς τροφέας, ϊνα

τον σον πατέρα &εασώμε&α και χορεσϋ-ώμεν της αντον τρο

φής της ϋ-εΐχής" 'έπιδε έφ' ημάς κύριε, διά σέ γάρ τάς συζύγους

■ημών τάς σωματικάς χατελεί-ψαμεν χαϊ τονς καρπούς ημών

τους έπιγείονς, ϊνα κοινωνήσωμεν έχείνη τή κοινωνίφ τη παρα-

10 μόνω και άλη&ινή, και χαρπονς άληϋ-ινούς άποχνησωμεν, ων

ή φύσις άνω&εν υπάρχει, ών ονδεις όφελέσ&αι έ| ημών

δύναται, ο'ις παραμένομεν και αύτοι ήμϊν παραμένονσιν.

Πράξις ζ' περί του στρατηλάτον.

62 Τον δε άποστόλον Ιούδα Θωμά καταγγέλλοντας έν

15 πάση τή Ινδία τον λόγον του β·εον στρατηλάτης τις τον

βασιλέως Μισδαίον ηλ&εν προς αντόν, και 'έλεγεν αντφ'

2οι ^ 14κήχοα περί σον ότι μισ&όν παρά τίνος ον λαμβάνεις,

άλλ' οπερ και έχεις τοις δεομένοις παρέχεις" εΐ γάρ μισ&ονς

έλάμβανες, απέστειλα άν χρήμα ίχανόν, χαϊ αντός έν&άδε ού

20 παρεγενομην ό γάρ βασιλεύς έκτος έμον ουδέν διαπράττεται"

πολλά γάρ υπάρχοντα μοί είσιν καΐ πλούσιος ε'ιμι, εις των

1 κατελείπαμεν Ρ: ε( 8 \ διά σέ οηι Ρ || σέ] σου Ρ || 2 χτήσιν] αίί&β

αάά ί 1| 2-7 'έπιδε - θεϊκής οηι Ρ || 6 πατ.] βιιπιπινιιη (ηεϊ 6ΐ3.ίυπι?) αάά \ |Ι

1 διά γάρ σε V 'ότι διά σ'ε Ρ: τεεΙεΊΊ ε/~ 1; 2; 177, 19 || 9 κατελείπαμεν Ρ:

β{ 1 ; 177, 20 || 8"9 έπιγ. ως αντως 203, 11; 214, 2-3; 216, 14 - 15; 230, 15)

καρπ. ήμ. (οηι αΙΙ τους) Ρ: ε[ 7 - 8; 207, 10 || <·-10 κοιν. - άλ.] αϊ ( || 9 κοινω-

νήσοιμεν V: ε( 10 || 10 άλη9ινβ] άλη&ή Ρ || άλη&ινονς] ο&βίβδίββ { || άπο-

κνήσοιμεν V: ε/" ·9 II 10-11 ών ή φ.] φιϊ \: ε[ 11 || » 8ν V ώ V: «τ οϋς??

<11108 | || 11-12 άφ. - δ.] δ. άφ. έξ ήμ. τήν άπόλαναιν Ώ: νεείε («/ 10 - 11

μρ ή φ.)?? || 11 άφ' ήμ. άφελ. Ρ \\ 12 ρο$1 παραμένονσιν άεβείί Ώ

ΡΚυν 13 π. τ. στ. πρ. ζ' Ρ οηι V || ζ'] έβδομη ϋ ετέρα Κ || » Ί.

οηι V τον καΙ αάά Ρ: ε{ 170, 16 || 15 τ. λ. τ. ». οηι Λ Ϊ7 (ί"?): άΐΙΊ & 165, V ;

168, 1; εεΐ Ι 16 μιαδέον Η μιαγδαίον V οηι ( || κ. έλ. (()] λέγων Ρ || λέγει

V || αντψ οηι Ρ δονλε τον όντως &εον αάά V ρΙαΓα αάά ( (πι) || 18 άλλα

χαϊ 'άπερ V || $οτ ο τι?? ο(ο139ί || καΙ οηι Κ: άβΙ?? βί 227, 22 || 19 χρή

ματα ικανά V: τεοίεΐ ε( ε 124ε; 130 ηι; 151 ε || ον] μή αάά Ρ || 20 παρ

έγενάμην Ε παραγέγονα Ρ || ό γ.] καΙ γ. 6 Ρ: ε( 215, 10 || 21 γάρ] δε καΙ

V 1| είαΐ τά νπ. μου Ρ: ε[ 137, 10; 227, 11; ε 147 ηι \\ είμι] σφόδρα είμΐ

Ρ ειμί σφόδρα V είμι, <χαί ειμι>? (ί) || 21""179,1 εις τ. πλ.] εις τον πλον-

τον τον Κ οηι ΡΥ ιπγ ηΐ£ΐ§;ιιυ8 (



ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 62. 63
179

πλουτονντων έν τϊ] Ινδία· και οϋδ' όλως ήδίκησά ποτέ τινα'

το δέ έναντίον μοι συνέβη" γαμετήν 'έχω, και 'έσχον έξ αυτής

θυγατέρα, και πάνυ διάκειμαι προς αυτήν, ώς και ή φύσις

απαιτεί, άλλης δέ γυναικός οϋ πεπείραμαι. 'έτυχεν δέ γάμον

γενέσ&αι έν ημετέρα πάλει, και πάνν μοι προσφιλείς ήσαν 5

οι τον γάμον ποιονντες· είσελ&όντες ουν ηξίονν με καλούντες

αυτήν και την θυγατέρα αντης. έπεί ουν πάνυ μοι φίλοι

ήσαν, ονκ ήδυνη&ην παραιτήσασ&αΐ' απέστειλα ουν αυτήν

καίπερ μή βουλομένην άπελ&εϊν, πολλούς δέ και οΐχέτας συν-

απέστειλα αυταίς. άπγεσαν ουν κόσμον πολύν κεκοσμημέναι 10

αυτή και ή \ &υγάτηρ αντής·

63 έσπέρας δέ γενομένης και καιροϋ έστάντος άναλνσαι

από των γάμων λαμπάδας και δοιδας 'έπεμχρα εις απάν-

τησιν αυτών κάγώ έν τι) οδω είστήκειν κατοπτεΰων πότε

'έλ&τ] και ϋ-εάσομαι αυτήν συν ττ) ϋ-υγατρί μου. και έστώς 15

φωνήν όλολυγμοϋ ήκουον Ουαι αχιττ) έκ παντός στόματος

ήκοΰετο' ο'ι δέ δοΰλοι τήν έσ&ήτα 'έχοντες περιερρηγμένην

ήρχοντο πρός με άναγγέλλοντες τά γενόμενα. Εϊδομέν φη-

σιν άν-β-ρωπόν τινα και παιδα συν αΰτψ' και ό μέν άν

θρωπος έπέβαλεν αύτοϋ τήν χείρα έπι τήν γυναικά σου και 20

1 έν τ. Ί. ομ Ρν ρβΓ οπιηβπι Ιηάίαιη [ || χαΐ οτπ Ρ || ολ.] δε αάά

Ρ | π. τ. ήδ. Ρ || 2 τδ - ά.] και τάδε α. μοι το έν. V \\ το - έν.] έν. δΐ τΐ

Ρ |1 τό] λτ τοϋτο? ({) || 3 9-νγατέραν V || ώς\ ο Κϋ \\ * άπήτη Ό ρΓ»β-

οίρίί (: ο( 209,9 || πεπ.] ποτε αάά V ■ || 5 ύπήρχον Ρ: ο/Ή || 6 ήξ. με]

ήτονν Ρ: ^ 115, 13; 137, 6; 205, 1; αϊ || β~' καλ. -9. α.] οοηιιίιιϊιιιη ρ&πι-

αβπιηΐ βϊ βί βϋ&β βίιΐ8 ί || καλ. α.] τήν έμήν οτήλαι γνναΐκα Ρ || 7 α.

&νγ. Ρ: ο( 11 || μοι] ώς είπον αάά Ρ: </ 119, 12 || 7-8 έτνγχανον φ. Ρ:

ΰ/"5 || » παρ. τοντονς ονκ ήδννάμην Ρ \\ ήδννή&ησαν V || άπ.] εκατέρας

Ρ: ο^β129% || »-» αντ. - άπ.] άπ. ϊπεισα Ρ || 8 ανταϊς Β || » καίπ. (β ο>η

Βϋ || ον Βϋ || βονλενομέναις Β || σνν.] απέστειλα ονν Ρ: ί/ 114, 1 \\

10 αντοΐς V: βογ αντ%? ({) || άπήλ&ον Β || 11 αντή] ή τε έμή γαμετή

Ρ || ταύτης θ. Ρ: ο(7 || 12 καΐ] τον αάά Ρ \\ ένατάντος V V {τκίβΊΤ)

έκοτάντος Β: ίοτ έπιστάντος? ϋ( 119, 4; 174, 1 || «ν.] αντάς αάά Ρ || 13 έκ

Ρ: ο( 180, 21 || 14 έστήκην Β ιοτάμην V |) 15 β. - μον] τήν έμήν γαμε-

τήν (</ 11) αμα τη &νγ. μον 9ε. Ρ || #ε.] άοπάαομαι Ό βί &οοίρθΓβπι

αάά ( || έστ.] εν&έως Ρ άιιπι βίο ίβϊ ( έπϊ ωραν ϊκανήν αάά V || 16 ώλο-

λνζονσαν Ρ βί υοοθπι 3βίιΐ8 αάά ( || ον. α. οϊπ Ρ ίίβταί \ || <#αί> ΟναΙ?

(ί) || αντήν ΒΥ καΐ αάά ΛΣ7(Ρ) || π.] δε αάά Ρ \\ οτ.] όντως αάά Ρ

ταντά μοι αάάΒϋΓ \\ 18 ή. - γεν.] ήκασιν το ονμβαν άπαγγίλΧοντες Ρ:

^180,5; 167,8 || γεν.] οτι αάά V || φ. ϊδωμεν V \ $ΰΓ φασιν?? ο( Ιο

153, 26; αϊ || 19 τινα οτα Β || κ. π. α. α.] βί αΜβτ ριιβΓ βΓ&ί οιιπι βο «ιιιϊ

βρ&Ι βϊιηίΐίβ βί (: ο{ 180, 17 || 20 τ. χ. αντον V: ε( 150, 19 || τάς χείρας

Ρ || γνναϊκαν V

12*
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ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 63. 64

ό παις έπι την &νγατέρα σον, αϊ δέ έφνγον άπ' αυτών ημείς

202 \ν τοις ξίφεσιν έτρώσαμεν αύτονς' τα δέ ξίφη ημών εις

γην 'έπεσον. και αύτη τΐ] ώρ<χ χατέπεσον αύται ταϊς όδονσι

τρίζονσαι και τάς κεφάλας είς γην κρούονσαΐ' και ταντα

5 είδότες ηλ&ομεν άναγγεϊλαί σοι. Ταντα δέ παρά των δούλων

άκούσας εγώ την Ισ&ήτα περιέρρηξα, και τάς χείρας έπι την

οψιν έπάταξα, και ώσπερ έμμανής γενόμενος 'έτρεχον την οδόν'

και άπελ&ών ενρον αντάς έρριμμένας έν ττ} άγορ^' και λαβών

αντάς 'ήγαγον εις την οΐκίαν μου, και μετά πολλην ώραν

10 'ένηψαν, καϊ κατασταΟείσαι έκα&έσ&ησαν.

64 ηρξάμην ουν έξετάζειν την γυναικά μου· Τί έστιν τό

συμβάν σοι; "Η δέ μοι 'έφψ Ουκ 'έγνως α διεπράξω έν Ιμοί;

έδεόμην γάρ σου μη άπιεναι είς τον γώμον, έπειδη άνωμάλως

είχον τω σώματι μον και άπιονσα κατά την όδόν, έγγνς

15 γενομένη τοϋ αγωγού έν ψ τό νδωρ έρρεεν, 'έβλεπον άνδρα

46 Β μέλανα έστώτα αντικρύς μον, τη κεφαλή αύτού ΰπο\γρυλίζοντά

με, και παΐδα ομοιον αύτού παρεστώτα. και είπον τη &ογα-

τρί μον "Απιδε είς τούς άνδρας τούτους τους δύο τούς δν-

σειδεΐς, ων οι οδόντες αυτών ώσπερ γάλα, τα δέ χείλη αντών

20 ως άσβόλη. Και καταλεί-ψασαι αυτούς προς τον όγωγόν

άπήλ&ομεν. δύσεως δέ γενομένης και από τών γάμων άνα-

1 ϋ-νγατέραν Ε V || σον οτπ V || εφ.] οιιπι Ηογγογθ α/ά \ |1 3 'έπεσαν V

(ί/- α β) επεαεν Ε || χατίπεααν 1} χαϊ αάά V || ανται Ρ πινιΗθΓββ ( || τοις

υν ηαε: ο( 19; 107, 8 || 4 ϊϊς] την αάά Ρ: ε/2-3 || 4"5 χαΐ τ. ε.] τ. ονν

ε. Ε αντά ονν τ. ε. V ημείς δε τ. ε. V || 5 ειδ.] 9εασάμενοι V υτη Εϋ ( :

ίΰΤ Ιδόντες? άέΙΊ ^ 167,8 \\ άπαγγεΐλαι Ε: ε} 179, 18 || β διέρρηξα Ρ:

ΰ( 179, 17 || ταϊς χερσίν (οτπ Μ) Ρ: ή 211, 8; β 137 β; ο{ βΐίατπ 132, 1 \\

7 γεν. οηιΕΙΙΪ: άβΙ? 4 157,21; Λα 39,6; αϊ \\ «τ περιέτρεχον?? (β '|

τ. όδ. οτπ ΡΕϋ ϊη ρΐ&ίβα (: άβΐΊΊ <ί£ς> {ηβΐ <χατά> ο( 14; 185, 18) την

όδόν ? || 9 ηγ. ρο3ί μον Ρ || ήμέραν V || 10 άνένηψαν V &ά 868β Γβάίβηιηί ( ||

χ. χ. ϊχ.] βί ΓβΓβοϊ (βί) ωβϋΘΓβ ϊιΐ88Ϊ \ || χατ.] χαϊ είς εαντάς γενάμεναι αάά

Ρ || 11-18 έ^. - σοι] προς τ. γνν. μ. τό ανμβ. ίξ. Ρ \\ 11 γνναΐχαν Ε V !|

12 ι) - εφη] χαΙ φησίν Ρ || μοι (() οτπ V || οϊδας Ρ || 13 ε'δ. - γάμ.] ονχ έπΐ

τό μη άπ. ημάς παρεκάλονν σοι Ρ || άπελθ-εΐν V: ΰ( 14 \ 13-14 ίπ. - μον]

αν. γάρ έπί τώ άπιέναι είχον έχει Ρ || 11 χαϊ] ομως ονν Ρ || χ. τ. έδ.]

χαί Ρ || £γγ.] δε αάά Εϋ: </ 181, 1 | 11 τ. άγ. γεναμένων ημών Ρ || ΐϊδον

Ρ || 13 μέλαινα Ρ μέλαν Εν || άντιχρν ημών Ρ: ή 119, 6 || 16-<7 αντ. με

νπ. χεφ. Ρ || 17 μοι Ε || χαϊ ρτηα] &1ίβπιπι αάά (: β/" 179, 19 || παΐδα] αντον

αάά Ευ |1 "-18 ε. τ. 9. μ.] προς την ημών ΰνγατέρα ε. Ρ || 13 ϊδε Ρ\\

τ. όνο τοντ. &. τ. (οτπ Ιβπϊο τονς) Ρ: ε/ 207, 10 || δνσ.] βί βΐϊβ. ιηβ»

(Ιίχίί πιϊΐιϊ: νίάϊ ρπβΓυπι αάά ( || 10 ουϊιΐ8 ( || αντών αΐί οτπ ΕϋΓ βϊυδ (:

άβΙΊ || 20 ο&Γ&οηβδ ί || χαταλειπόντες Ρ: ο{ 109, 13; 181,1-2 || 21 ήλίον

δε δννοντος Ρ || !1-181,1 άν. δι. ημ.] ημ. έπανιόντων Ρ
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λύσασαι, διερχομένων ήμών σνν τοις νεανίσκοις, 'έγγιστα γινο

μένων τον άγωγον, ή &υγάτηρ μον πρότερον εΐδεν αύτούς'

και διαλα&οϋσα προσέφυγέν μοι· χαι μετά ταντην κάγώ

αυτούς έ&εασάμην έρχομένονς χατέναντι ήμών, και έφύγαμεν

άπ' αυτών οι δέ παίδες οι 'όντες με&' ήμών χρούσαντες ήμάς δ

χατέβαλον έμέ τε χαι την θυγατέρα μου. Και ταϋτα αντής διη- 203 \ν

γησαμένης μοι έπήλ&ον αΰταϊς πάλιν οι δαίμονες χαι χατέβαλον

αντάς' χαι άπ' έχείνης τής ώρας προελ-8·εΐν ού δύνανται 'έξω,

έγχεχλεισμέναι οίΐΰαι έν ένϊ ο'ϊχφ ή δευτέρω. χαΐ δια ταύτας

πολλά έγώ πάσχω και άνιώμαι· καταβάλλουσιν γαρ αντάς 10

'όπου έάν ενρωσιν χαϊ άπογνμνοϋσιν. δέομαι σου χαι ικετεύω

ϋμπροσ&εν του &εοΰ, βοή&ησον χαϊ έλέησόν με. τρία γαρ

'έτη είσϊν αφ' ου τράπεζα έν τη οικία μου ουκ έτέ&η και ή

γυνη μου και ή ϋ-νγάτηρ μου εις τράπεζαν ουκ έκά&ισαν

χαι μάλιστα διά την θυγατέρα μου την ά&λίαν, η οϋδ" όλως 15

τι άγα&ον ειδεν έν τώ χόσμω τοντω.

65 Ταϋτα άκουσας 6 άπόστολος παρά τοϋ στρατηλάτου

1 ήμ.] ήμεν αάά ΒV || α. τ. ν.] μετά των αννόντιων νεανίσκων ήμών

Ρ || ε.] ε. δε ί/Γ (β( 180, 14) καΐ έ'. Ρ || 1-1 τ. άγ. γενόμενοι Ρ \\ 1 γ.

οτη Β || 2 μον] ήμών Ρ || πρώτη ΒΙΙ: ί/ 3 || 3 διελ&ονσα Β 9-ορνβη-

9-εϊαα V || χ. μ. τ.] εΐ&' όντως Ρ ροβΐ β&ιη [ || έγώ ΒΙΐν β£0 φΐο-

ηιιβ [ || *■ έρχ. χ. ή.] προς ήμάς έ. Ρ \\ έναντι ί/ || έφνγομεν Β¥ φνγάδαι

γεγόναμεν Ρ: «τ εφνγονί (\) || 5 άπ'] έξ Ρ \\ οι δε μ. ή. ο. π. (οτη αΙΙ οι)

Ρ || δε άεΙΊ (\) || ήμών <οϊ <ίέ>? ((?) || ·-* χρ. - μον] βί πιηίοιιπιηί ωβ

βΐ £1ϊαιη τηβΆτα βί &1>ίβοβΓυηΙ ηο3 ( || 5 ήμάς οτη Ρ || 5-6 έ. τε χ. τ. σήν 9.

χατ. Ρ\\ · χατέβαλλον Β: </7 || θνγατέραν Κν\\ μον] έρριψαν αάά ΒΌν ||

7 έπελΜντες Ρ \\ αντάς ϋ οιιι Ρ πάλιν οηι ΡΒϋ: άεϊΐ ο[ \ εί 163, 13 || οι

δ. σηχ \ || χαϊ οτη Ρ || χατέβαΏ,ον Β (<;/" 6) ϊίβτχπα. αάά \ \\ 8 ον δ. ?.] ε. της

οΐχίας ον δ. Ρ ηοη ηηΙΙα αάά \ \\ δύναται Β V \ έ'ξω] άλλ' αάά Β || 9 έγχ. -

δεντ. οηι Ρ ίηοΐιιβαβ βηηΐ α πιβ ΐη οοηοΐ&ιιί 'να&τ*. &Ηβπιιη (οοηοίαυβ) \ \

11-10 χαϊ - άν.] ρΓορίβΓ ΓΪ8νιπι φΐί ρβΓ βαβ ί&οίιιβ βαπι (: ο{ 225, 7 || · διά

τ.] τούτον ενεχεν Ρ || 10 π. έ. π] πάσχω έπΐ πολλν έ. V || π. έ. οτη

Εϋ || πάσχω χ. οτη Ρ || άν.] χαϊ τή λνπη λίαν χαταβαπτίζομαι αάά Ρ

(</ 15) πάνν αάά V || 10-" χατ.-ενρ.] χαϊ γάρ [β(215, 10) οπον δ' αν

{0(151, 1) ε'νρ. α. χαταβάλλωαιν Ρ \ 11 χ. άπ.] άπογνμνονντες Βϋ || δ.]

δ. ονν ϋ τιοίε ηΙ πϊά (() χαϊ δ. Ρ || σε II οτη Ρ χαϊ παρακαλώ αάά Ρ:

ο( 170, 8; 177, 1 \\ 11-12 ι. έ'.] I. ί. σε Ρ \\ 12 ε'. τ. οτη ( || βοή».]

με αάά V \\ 13 είσϊν οτη ΒΙΙ: άβΙΊΊ \ 14 μον ρηιιχ οτη Β υ || 18 χ. μάλ. (ί)]

περιασοτέρως δε ο'ίδα (<;/" 139, 4) τή λύπη χαταβαπτίζεο&αι Ρ: ϋ/~ 10 | τ. ά.

μ. &νγ. (οηι αΐί τήν) Ρ: ο[ 207, 10 || 15-16 η - τούτω] ονδέπω γάρ κατά

τον ώδε (ί/ 192, 6) $φ9ασεν κόσμον χαρηναι Ρ φΐαβ ηυΐΐ&ιη ηοΐιιρίίΐίβιη

οβρΐί ( || 16 είδεν τι άγ. Β \\ » παρά] από ΒϋΥ: </ 227, 3; 122, 6;

180, 5; ο 130Ϊ; 137 β
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πάνυ έλυπη&η περϊ αϋτοϋ" εϊπεν δέ προς αυτόν Πιστεύεις

ότι θεραπεύει αντάς 6 Ίησοϋς] Ό δέ στρατηλάτης Ναι \

47 Β φησιν χαΐ 6 απόστολος" Παρά&ου ουν τψ Ίησον σεαυτόν,

χαι αυτός αντάς θεραπεύει , ποιούμενος αντών βοή&ειαν.

δ Εϊπεν δέ ό στρατηλάτης" /ίεϊξόν μοι αυτόν, 'ίνα δεη&ώ αντον

χαι πιστεύσω είς αυτόν. Εϊπεν δέ ό απόστολος" Οϋ φαίνεται

τούτοις τοις όφ-&αλμοΐς τοις σωματιχοϊς, όλλ' έν τοις όφ&αλ-

204 \Ρ μοϊς της έννοιας ευρίσκεται. Έπάρας ούν την φωνήν αύτοϋ

ό στρατηλάτης ειπεν Πιστεύω σοι Ίησον, χαι δέομαι σου χαι

10 Ίχετεύω, βοη&ησον ττ\ όλιγοπιστία μου η εις σέ 'έχω. Παρε-

χελενσατο δέ ό απόστολος Ξενοφώντι τω διαχόνφ συναγαγεϊν

πάντας εις ϊν σννα-Ο-ροισ&έντος δέ παντός τοϋ όχλου ό από

στολος έστώς έν μέσώ 'έλεγεν

66 Τέκνα μου χαι αδελφοί ο'ι εΊς τον χύριον πιστεύσαντες,

15 παραμείνατε έν ταύτη τη πίστει, εύαγγελιζόμενοι Ίησονν τον

έ| έμοϋ υμϊν χαταγγελ&έντα, 'έχοντες έν αντω τάς έλπίδας"

χαι μή άπολειφ&ητε αντον, χαϊ ον χαταλιμπάνει υμας. χα&εν-

δόντων υμών έν τω ϋπνφ τούτω τω χαταβαρονντι τους χα&εν-

9 οί Μβ,γο 9, 24

1 περί α. έλ. Ρ || αντών ΌΥ || πρός α.] αντώ ΚΙ] τω στρατηλάτι V

6 απόστολος αάά Ρ || 1-2 πιστ. - Ί.] βί ΟΓβάίβ άοπιίηο πιβο Ιββα 01ιι·Ϊ8ίο,

ρ088β Θ11Π1 88,Π3,ΓΘ 68,8, υΐάβ1)Ϊ3 68Π1Π1 8»1ΐΐίβΠ1 { 81 ΟΓβάϋβΠδ, 88.Π8,1)ίίυΓ

βΐία οοηϊιιηχ<ιιΐ6 ία» ιη || 8 θεραπεύσει Ρ || αντ.] τοντο Ρ || ό '/.] Ιηαονς

ο χριστός Ρ \\ 3-3 ο δε - απ.] αϊ 6ί ρίντα [ || 3 σαντόν τώ Ιηα. V \\ εαυτόν

ΚΤ} || 4 θεραπεύσει την βο. αντ. ποι. Ρ || 5-8 α. ". - πιστ.] ςαοιαοάο ροδ-

βίπι ΟΓ&τβ βυιη βί, ΟΓβάβΓβ ( || 5 αντον] αντον V || 6 ί. α.] αντώ Κ ||

εϊπεν - απ.] λέγει αντώ ο άπ. V ό δε απ. εφη ΚΙ} || 8-8 ον - ενρ.] αϊ ΐί

ρΐιιτα ( || 6-7 ψ. - σωμ.] τ. όφθ. τ. αωμ. τούτ. όράται Ρ: ο[ 7 - 8 || 7 τ. αωμ.

όφθ. (ομ αΚ τοϊς) V: ο(207, 10 \\ άλλα Κ || 7~« ό. τ. ένν. εν.] νοεροϊς οίδεν

φαίνεσθαι («/" 139, 4) ό. Ρ || τ. ένν. δφθ. V || 8 τ. ένν.] τών πιστών Κ \\

9 σοι Ί.] κύριε ίησον χρίατε Ρ ρίν,τα αάά \ || 10 # - I.] βτ, ίϊιηοη πιεο,

η&πι &ά Ιβ Γβίυ§;ΐο ( || ?/ Ρ ην V || 10-11 ό άπ. π. V || 11 ξεν. τώ δ. αντον

(Γ60ίβ? βνιο () ό άπ. Κ || Χ&ητΛίρρο [: <;/" 183, 7; 184, 18 || » α. - ό.] οαπι-

ψιβ οοθ^ίββθί 608 ( ςιιιί ουπι ιΐθηΪ88βηΙ τη || παντός οτπ Ρ: άΛΊ || λαον

Κ || 12_'3 ατάς ό άπ. έν μ. αντών V αροβΐοΐαβ υβηϋ εί βίβίίί ϊη πιβάίο

βΟΓυπι ί || 13 έν μ. εστ. Ρ || 14 οι - πιστ.] ϊη άοπιίηο ποβΙγο Ιββιι ( || κύρ.]

ημών Ιηαονν χριστόν αάά V || 15 εν. '/.] εοττν,ρίαΊ βί οοηϋιϋίβ ϊη θοτηϊηο

ηοβίΓΟ Ιββα 01ΐΓΪ8ίο [ || 16 <?ξ] νπό Κ: ή 165, 9; 196, 19 \\ κατ. νμ. Ρ ||

εις αντόν Ρ || 17 αντον] ποτε αάά Ρ || 17-18 κατ. ν. καθ. νμών] μη καΐ

αντός καθ. νμών καταλείπη Ρ || 17 καϊ αΐί] ρ,ιιϊ& ( || ονκ έγχαταλιμπάνει

Κ: 0(154,11; 183, 7 || καθ.] άλλα καθ. V <»αί> καθ.?? |] 18 τ. καθ. οτηΡ

τούτω τώ κατ. νμάς 'νπνω (οηι αΐί τώ) Ρ: ο( 207, 10 || βαρονντι V || τ.

καθ. οπι Ρ
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δοντας αντός άνπνος ών διαφυλάσσει,· και έν ϋ-αλάσση πλεόν

των νμών και έν κινδννω όντων και ούδενός βοη&εϊν δυνα

μένου αυτός περίπατων έπι των υδάτων υπορ&οϊ βοη&ών.

έγώ γαρ ηδη άπειμι έξ ύμών, και άδηλόν έστιν ει 'έτι όιρομαι

υμάς κατά βάρκα, μη ουν και ύμεϊς έξομοιω&ήτε τω λαώ 5

Ίσραηλ, οϊτινες άπιδόντες τους ποιμένας προς ώρας καιρόν

έσχανδαλία&ησαν. Ξενοφώντα δέ τον διάκονον καταλιμπάνω

προς υμάς εις τον τόπον μον και γαρ και αυτός ώσπερ κάγώ

καταγγέλλει τον Ίησονν οντε γαρ έγώ εΙμί \ τι οντε αύτός, 48 β

άλλά Ίησονς' και γαρ -/.άγω άν&ρωπός είμι αώμα ένδεδυμένος, 10

υΙός άν&ρώπον ως εις έ§ νμών οντε γαρ πλοϋτον 'έχω ώς

ένίοις ευρίσκεται, ος και τονς κεκτημένους έλέγχει άποίητος

παντάπασιν υπάρχων και καταλιμπανόμενος έπι της γης άφ' ης 205 ^

και έγένετο' τά δέ έκ τούτου τοις όν&ρώποις συμβαίνοντα

παραπτώματα και τάς κηλίδας τών αμαρτιών σνναποφέρεται. 15

σπανίως δέ πλούσιοι ευρίσκονται έν έλεημοανναις' οι δέ έλεή-

3 οί' Ιο 6, 19 || 6 οί βχοά 32 || 10 ο£ Μ&ίίΐι 5, 7

1 ων] νμας αάά Κ || διαφ.] πάντας ημάς αάά Ρ: <ήκας>? (0 ε/~ Κ ||

χαΙ οτη Ρ || έν] τε τη τον βίον τούτον αάά Ρ || 9αλ.] ποτέ αάά V || * ημών

Ρ V 1| ο.] ημών 6. Ρ δ. ημών Κ || 2-3 χ. ονδ. - βοηθών] αεί βοηθεΐν ο'ιδεν

ήμάς Ρ: ^139,4 || 3 νπ. βο.] έπέατη ήμϊν βο. V || 4 ηδη] αντός Κϋ

οτλ V ίυπι ί || £ξ ν. απ. Ρ \\ 4-5 οψ. - ο.] χ. α. όψ. πάλιν νμ. Ρ \\ 6 απ.

τ. π.] τόν ίδιον ποιμένα χαταλιπόντες Ρ: $€Τ άπιόντος (ί/- 4) τον ποιμέ-

νος? (0 || άπ.] Μοββ αάά ( || 6-7 προς - έσχ.] τη τούτων παρεδόϋ-ησαν

άπολεία Ρ || 7 Ξεν.] λοιπόν Ε Χ&ηίίπρρίΐιη (: </ 182, 11 || εις τ. έμόν

χαταλ. τόπ. υμάς (οπι προς) Ρ || 8 χ. γ. χ.] χ. γ. Β \\ ώς Ρ || 9 τ. Ιηο.

χατ. Ρ: βογ χαταγγελεϊ?? β) ε/1 182, 4; αϊ || 9-10 οντε γ. - Ί. οηι \ \\ 9 ειμί] αφ

εαντον ο'ϊδα λέγειν Ρ: ο( 139, 4 || τι οηι Κ || αντός] άλλος V |] 10 άλλά]

άλλ' ό Ρ || χάγώ] έγώ αντός Μ1}ν || 10-11 σώμα - έξ] σάχρα φορών ώς χαΐ

νμεϊς χαΐ ώς είς οίδα τυγχάνειν {ε( 139, 4) Ρ || σώμα - άν&. οηι (: ά«1?? ||

10 σώμα] θνητόν αάά V || ένδ.] χαΐ αάά V χαΐ πα9εϊν νπερ αντόν διψώ

χαΐ λόγχαις το τέλος προς αντόν με διαβηναι αάά άείη ύπε υ,ΙΙο Ιααιηαβ

ίηάϊοίο $βαιινηϊατ ίΙΙα ετι δε ννχτός ονσης β 156 ί Κ

ΡΙΐν 11 ο. γ.] χαΙ ο. V : $€Τ ονδε γ. ? || εχωμεν V χέχτημαι Ρ 1ι»-

&βο ί || ώς αΐί] $ογ 8ς? (ί) || 12 £ ί.] ενιοι τούτον εχειν όρέγονσι Ρ || έλ.]

οίδεν έλέγχειν ώς Ρ: ΰ/' 139, 4 || άποίητον Ρ: $βτ άνόνητος? ((): ο(' 11Ί', 11 ||

13 νπ.] όντα τώ βίω Ρ || 13-15 χ. χατ. - ανναπ.] αϊ V || 13-14 χ. χατ. - έγ.] χ.

γαρ άπό γης (γ ΐχ τ; I της γης οί' 170, 7) έρχεται χαΙ είς την γήν πάλιν

άψείεται Ρ || 13 χ. χατ.] ςμιοηίαιη Γβ1ϊης[ΐιίί θαπι (: $ΰτ χαΙ γαρ χαταλιμπάνει

αντόν?? || 14 έχ - ανμβ. (() οηι V || 15 χ. τ. χ. τ. όμ. οηι Ρ \\ ανναπίονται

Ρ || 16 απ. δε] άλλά χαΙ απ. Ρ (</ 213, 26) βιιηί; ηιιίάβ,πι (4&ηί.ιιιη) ςαΐ

9ΐηΐ άϊιιίίββ βί 1)βηί^ηϊ ( || πλούσιος ενρΙαχεται έλεήμων Ρ || Ιί_184,2 οι

δε - 9-εον οηι \ || 16 οι δε έλ. οηι V

;
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μονές και ταπεινοί τη καρδίιχ αύτοϊ κληρονομήσουσιν την

βασιλείαν του Ο-εον. ου γαρ το κάλλος τοις άν&ρώποις

ηαράμονόν έστιν' οι γαρ τούτω &αρροΰντες του γήρους κατα

λαμβάνοντας αίφνιδίως καταισχυν&ήσονται. πάντα ουν καιρόν

5 'έχεί' καιρώ ουν φιλεϊται και καιρφ μισείται, 'έστω ονν ή

έλπις είς Ίησοΰν Χριστόν τον υιόν τοϋ &εοϋ τον άει φιλού-

μενον και άει πο&ούμενον. και μέμνησ&ε ημών ώς και ημείς

ύμών. ημείς γαρ αύτοϊς έάν μη το των Ιντολών φορτίον

τελέσωμεν, ουκ άξιοι Ισμεν κήρυκες είναι τοϋ ονόματος τούτου,

10 και ύστερον τιμωρίαν άποτΐσομεν της έαυτών κεφαλής.

67 Και συνευξάμενος αύτοϊς, πολλήν ώραν παραμείνας

τη ευχή και τη δεήσει, παρα&έμενος αυτούς τω κυρίω εΐπεν

Κύριε ό δεσπόζων πάσης -ψυχής της έν σώματι οΰσης' κύριε

πάτερ των ψυχών των είς σέ τάς έλπίδ'ας έχουσών και

15 προσδεχομένων τά &λέη σου· ό λυτρούμενος άπό της πλάνης

τους Ιδίους άν&ρώπους και έλευ&ερών άπό της δουλείας χα'ι

φ&οράς τους υπηκόους και Αρχόμενους είς το καταφύγιόν

σου' συ γενον &ν τη ποίμνη τοϋ Ξενοφώντος, και άλείψας

αύτήν έλαίω άγίω ϋ-εράπευσον άπό των έλκών και διατήρησον

1 οί Μ&ίίΐι 11, 29; 5, 4 || 4 οί Εοοίββ 3, 1; 8

1-2 την τ. #. κληρ. β. Ρ || 2-3 ον - π. έ.\ ηβηνίθ 68ί χαϊΐιί ιαΐΐα αβ-

ηιΐ8ί£ΐ8 Ηιιιηίΐη& ( || 2 ον γαρ] άλλ' ονδε V || 3 έ. π. V έπΐ πολύ παρα

μένει Ρ: ε( 154, 3 || οί · &αρρ. οιη Ρ || τ. γ. κ. οπι | || τον] γαρ αάά Ρ |]

4 καταισχύνεται Ρ ηοη ηιιΙΙα αάά ( || οι!»»] βηίπι { || 4-5 καιρ. ε.] φΐβ,β 8ΐιηί

ιηιιηάί ( || 6 ονν ρηηί οιη \: άεΙ? || ονν αϊί] δε V \ || 6 έλπίς] ύμών αάά V:

τεείεΊ || χρ. Ιησ. Ρ || 6-7 τ. ά. - πο&.] βί αάΙιαβΓββοϊίβ ηοΐήβ [ || 7 καΐ ρτίιΐί]

τον V || αεί οτη Ρ || πο9.] τον αεί προσδοκούμενον αάά V || ήμ. μ. V |

7-8 χ. ή. ύ.] 86ΓαΪ8 άβί ( || 8-10 ήμ. - κεφ. οιη V || 8 ήμ. γ.] καϊ γ. Ρ: ιού χαΐ

γ. ήμ.?? ([?): 0(215, 10 || αύτ. οηι Ρ: ιοτ αντοΙ? άεΙΊ || φ. τ. έντ. ΪΙ^' ιοτ

φορέσωμεν?? (0 || ονχ - είναι] άί§ηαπι ( || τ. όν. ε. Ρ | τούτον] τον

χριστού Ρ || 10 καϊ] αλλά καϊ Ρ: ο( 213, 26 || ν. - Ι.] τήν τιμ. νατ. έκεΐ τ. ε.

άποτ. -Ρ || τ# I. κεφαλή νιεηβτ οιη \: 0(191, 1 ΒντΜίΙ 3 ο( ίΗεοΙ ιίιιάίει I

(1900) ρ 283 || 11 σνν. · ώρ.] έπΐ ωρας πολλάς αντ. έπενξάμενος Ρ || 11-12 πα-

ραμ. - δε. οπι Ρ \: άεΙ? || 12 παρ. αντ. οτη Ρ || 13-14 χ. ό - πάτερ] άοπιϊηβ

οπιπΐαπι οτϋηιιπι ΟΓβαίιΐΓβ,β ς[ΐιϊ ίβ βχβρβοίβηί βΐ άβιΐ8 οπιηϊιιπι \ || 13 δ -

ονσ.] ετηεηάαηάα ηϊά εχ 147, 10 || αώμαοιν V (οτί ιιετητη: ο( 147, 10 \\

κύρ. αϊί] καϊ 'άγιε V \\ 14 ψ. - εχ.] είς σέ τ. ^. έχόντων ψ. Ρ: ε( 109, 13

ΒηγΜΗ I $ (10) ρ 285 || 15 προαδ. - 6 οτη Ρ \\ τά - ό οτη II \\ τ. πλ.] παντός

πειρασμον Ρ || 18 άνθ-ρ. ([)] αντον δούλονς τονς ίν τη σκέπη τής σής

καταφεύγοντας αντιλήψεως Ρ: ο( Π || έλ. - δονλ.] τούτους έκ τ. κατεχούαης

δονλ. λντρούμένος Ρ || 17-18 τούς - σον οτη Ρ || 17 τοι5ς <σοι;ς>?? ΰ( 150,

2; 191,8; ε 126ε || 18 Ζεν.] Χ&ηίίπρρΐ ( (ε( 182, 11) προστάτης αάά Ρ

ποιμήν καϊ διδάσκαλος καϊ Ιατρός αάά V || 18-19 άλ. · ελκ.] άντιλήπτωρ Ρ |Ι

19 έλ. άγ.] οίβο υϋ&β \ οτη V || ελκ.] καϊ των νόσων αάά V
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αυτήν από των λύκων των διαρπαζόντων. Και έπι&εις αύτόϊς

την χείρα ειπεν "Εσται έφ' υμάς η εΙρήνη τον κυρίου και ημΐν

συνοδεύσει.

Πράξις η' περί των ονάγρων.

68 Έξήλ&εν ουν ο απόστολος άπιέναι κατά την όδόν ■ 5 206

και πάντες δακρύοντες προέπεμπον αυτόν Ινορκίζοντες αντόν

μνήμην αυτών 'έχειν έν ταΐς δεησεσιν αϋτοϋ και μη έπιλαν-

■θ-άνειν αυτών. άνελϋ·ών ουν και κα&εσ&είς έπί του οχή

ματος, πάντων τών αδελφών άπολειφ&έντων , προσελ&ών ό

στρατηλάτης διηγειρεν τον ήνίοχον | λέγων Έγώ δέομαι και 10 49

εύχομαι άξιος γενέσ&αι ΰπό τους πόδας αϋτοϋ κα&εσ&ήναι,

και γενήσομαι αύτοϋ ηνίοχος κατά την όδόν ταύτην , 'ίνα και

αυτός γένηταί μου παραπομπός εις έκείνην την όδόν δι ης

ολίγοι πορεύονται.

69 Όδευσάντων ουν αυτών ώσει μίλια δύο έδεή&η ό 15

απόστολος τοϋ στρατηλάτου, και άναστησας αυτόν συγκα&ε-

σ&ηναι έποίησεν αΰτώ, έπιτρέψας τω ήνιόχω εις τον ϊδιον

τόπον κα&εσϋηναι. ήνίκα δέ άπηεσαν κατά την όδόν, συνέβη

ϊκ του πολλού κανσωνος κεκοπιακέναι τά υποζύγια και μη

δυνάμενα όλως σαλευ&ηναι. 6 δέ στρατηλάτης περίλυπος 20

γενόμενος πάνυ ή&ΰμει, έν&υμονμενος τοις Ιδίοις ποσιν δρόμω

3 οί Μ»Μ1ι 7, ]9; »οί 20, 29 || 13 οΐ Μ,Μϊί 7, 14

1 λ.] βί 1&ίι·οηίΙ)ΐΐ8 αάά \ || τ. δ.] ηβ βυπι &π·ϊρί9,ηί βχ Ϊ11ϊιΐ8

ιηαηυ ( || δι.] φ»ορέων χαΐ δι. V || 2 ία· τάς χεΐρας?? (ο( 165, 16) πιβ,ηιπιι

8ΰ&ιη ( || ημάς V \\ νμΐν V || 3 ανν.] οι ($έ εΐπον αμήν αάά V: ο( 146,

19; 165, 12 || Α π. τ. ό. πρ. η Ρ οηι V \ || 5 άπόατ.] μετά τον οτρατη-

λάτον αάά Ρ || άπ. χ. τ. ο.] χ. τ. αντοΰ πάλιν άπ. βονλόμενος Ρ || 6 χ. π.

δ.] πρ. δε π. α. μετά δακρύων Ρ || ίν. α.] ορχοις α. χα»νποβάλλοντες Ρ \\

7 μν.] αύτόν νπερ αάά Ρ \\ ποιεΐα»αι Ρ || 7-8 αντ. ίπιλα»έσ»αι V || 7 ίπι-

λελεΐσ&αι V || 8 αυτούς Ρ || οχ.] άαοϊβ αάά ( || 9 άπ. (()] νποστρεψάν-

των Ρ άπελ»όντων εις τά οιχεΐα V: </ 112 , 8 \\ 10 ηγειρεν V οπι \ \\

δέ.] σον αάά V τβοΧβ η( ιιϊά: ο{ 115, 8; 139, 11 αϊ {ατβϋβτ ιιίΰϊβηι) ||

11 άξ. - χα». ({)] 'ίνα ν. τ. π. α. χα», χαταξιω&ω Ρ: ο{ 138, 12 βί 203, 4 \\

αντον] £1ϋ άβϊ Ιββα ΟΙΐΓΪΒϋ ( || 12 χ. γεν.] ϊοομαι δε II || 13 μον] οδηγός

χαΐ αάά V || 15 ούν] δε V: ϋ[ 187, 7 || ώσεί ([) οηι Ρϋ || μ. δνο] ρίΐ98ΐΐ8

ιηϊΐΐβ ( || έδεή&ην Ρ || 16-17 χαΐ - αντψ] Ίνα αντώ σνγχα9εοϋ·ή Ρ || 17 τόν

ήνίοχον Ρ || 18 χ. τ. ό. (|) οτπ Ρϋ {ε( 5; 180, 14) βί ΙυΑ&3 1οςιαβΙ)8,ίυΓ

οιιπι άαοθ αάά \ || 19 καύματος Ρ υβοίίοηβ ( || χαί οηι Ό: τβοΜΊ

χαΐ <ατηναί>"> (0 || 19-Μ μηδόλως δνν. V: ο(190,13-14 || 20 εον δννα-

ο»αι?? || 21 γενάμενος Ρ || ίν».] ίβούλετο δε Ρ || 2'-186,1 δρ. χρ. (()]

άπελ»εΐν Ρ \\ 21 δρόμον V



186
ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 69. 70

χρήσασ&αι και 'έτερα υποζύγια άγαγεϊν προς την τον οχή

ματος χρείαν ό δέ απόστολος εϊπεν Μη ταρασσέσ&ω σον η

καρδία μηδέ δειλιάτω, αλλά πίστενσον είς Ίησονν Χριστόν

207 \ν 'όν κατήγγειλα σοι, και θαυμάσια όψει μεγάλα. Άπιδών δε

5 εΐδεν όγέλην ονάγρων νεμομένην παρά την δδόν και εϊπεν τω

στρατηλάτη" Ει επίστενσας ε'ις Χριστόν Ίησονν, πορευ&εϊς

εις την άγέλην έκείνην των ονάγρων είπέ' Λέγει ύμϊν Ιούδας

Θωμάς ό απόστολος τον Χριστού τον νέον θεού" 'Ελ&έτωσαν

έξ νμών τέσσαρες ων αν χρείαν 'έχωμεν.

10 70 Άπήλ&εν δέ ό στρατηλάτης 'έμφοβος ών· πολλοί γάρ

νπηρχον και άπιόντος αυτού αντοι είς άπάντησιν ηρχοντο'

έγγνς δέ γενομένων εΐπεν αύτοϊς' Κελεύει νμΐν Ιούδας Θωμάς

ό απόστολος τον νέου &εον· Έλϋ-έτωσαν έξ ναών τέσσαρες

ών χρείαν 'έχω. Ταύτα άκούσαντες οι όναγροι ομοθυμαδόν

15 δρόμψ χρησάμενοι προς αντόν ηρχοντο, έλ&όντες δέ προσε-

208 \ν κύνησαν αυτόν, εΐπεν δέ αύτοίς ό απόστολος" Ειρήνη νμϊν.

νποζενξατε τέσσαρας αντϊ των κτηνών τούτων των άποστα-

θέντων. Και προσήλθον Έκαστος αντών και νπέθλιβον νπο-

ζενχ&ήναι. ήσαν ονν έκέϊ τέσσαρες Ισχνρότεροι, οί και έζεύ-

2 οί Ιο 14, 27 || 3 οί Ιο 11, 40

1 ετέρας όλχάδας V || 1-2 πρ. - χρ.] τον ό. ένεκεν Ρ (ο{ 189, 19) αϊ \ ||

2 ο - εϊπεν] εφη αντώ (61) άπ. τον χριατον V βί αροβίοΐαβ οαιη Ιιοο πϊάϊβ-

ββί άίχίί βί ( || 2-3 ταρ. - δειλ.] ταράσσον V ά&νμει Ρ ηβ ίϊπιαβΓΪβ ηβιι ρβΓ-

ίυΛβπβ {: ίΟΓ ταράσοον μηδέ δειλία?? || 3 άλλά οπι ΡΌ : αλλά <μόνον>?

(0 || πίατενε V: ε{ 215, 14; 216, 4 || χρ. Ιησ. Ρ || Χρ. άεΠ φ: ε( 6;

174, 18 || * 8ν - σοι] αϊ άϊχϊ «1>ί ( || δ. μ. ». V || μ. 6. V ποπ ηυ,ΙΙα

αάά \ || άποβλέψας V || 5 περί Ρ \\ ^ τ. στ. ε. Ρ || 6 Ιηα. χρ. V:

ε{ 3 || Χρ. άεΙ? (() ε{ 3 || 7 τ. ό. έκ. Ρ οπι \ || είπε] αντά αάά V βί8

αάά\ || 8 τον ρτϊηί] Ίησον? (β || Χρ. άεΙ?? \\ τ. ν.] 61ϋ (: ο{ 13 || » τία-

σαρεις V || ών χρ. ε'χομεν ΥίβηβΓ τβείβ ιιί ηιά (4 14) ς[ΐιί» β£βο βϊδ ( ||

10 εμφ. ών] τώ των ονάγρων σννεχόμινος φόβω Ρ || 11 απελθόντος Ρ

ρι-οπΐ Λβί ( || 12 γεν. (()] γενόμενος Ρ || αντονς V || β. (β οτη V || 13 άπ.]

Ιηαον χριατον αάά Τ] Ιθβπ ΟΙιπβΙΐ αάά \ : άπ. <?Ιησον> ? ε{ 8 || τ. ν. θ·, οπι \ \\

" άκ.] τον οτρατηλάτον είπόντος Ρ || 16 αντόν] αντώ ΙΙΥ (ε( 192, 7; 204,

6; 219, 3; 226, 6: ε 129 β) ίυβδίι άοπήηϊ ηοβίΓΪ αΰ ρταβίβτεα Παπά ραιιεα

αάά ( 11 ο άπ. οτη V || νμ.] ςνιΐβ τιβΛο ρ&πιίβίίβ άοηιίηο οπιηϊαιιι αάά \ \\

17 νποζ. οτη Ρ αβηίβηί βί ίαη^αηίϋΓ ( || τέσοαρις V τέαααρες V (ί) ιιβ8<ταπι

αάά ( || τ. χτ. οπι Ρ || άποστ.] ζώων έξ νμών χρήζω ζενχβηναι Ρ ηβο

ρβΓ^βΓβ ρο9βιιηΙ αάά {: ε{ 185, 19 \\ 13 χ. πρ. - νποζ. οτη Ρ || χαΐ ρπ'ίίϊ] οι

δε ενϋ-έως V \\ εκ. - νποζ.] χαΐ νπέ&λιβεν εαντόν έκαστος εις το ζενχθήναι

V || νπέ&λ.] ίΰΓ ε»λιβον <άλλήλονς>? ή 202, 19; Ρ/ι 33, 21 || νπήρχον

Ρ || τέαα.] ςαϊάαιη { || Ιαχνρότεραι ϋ παρά πάντας αάά V φι&τα βοοϋ

θΟΓαπι αάά ( || έζ.] ζενχ&έντες διέσωσαν τώ άγίω Ρ
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χ&ησαν οί δέ άλλοι, οϊ μέν προηγον, οι δέ ήχολού&ουν ολίγον

δέ όδευσάντων άπέλυσεν τους πώλους λέγων Ύμϊν λέγω τοις

συνοίκοις της έρημου, εις τάς νομός υμών άπέλ&ατε· εΐ γαρ

πάντων 'έχρηζον, πάντες αν συναπήειτέ μοι. νϋν δέ άπιτε εις 209

τον χώρον ύμών έν ω διατρίβετε. Οί δέ άπήεσαν έν ησυχία 5

ϊως ου αφανείς έγένοντο.

71 Απερχομένου ουν τοϋ τε αποστόλου χαι τον στρατη-

λάτου και τον ηνιόχου εϊλκον έν ησυχία οί όναγροι όμαλώς,

ΐνα μη ταράξωσιν τον όπόστολον τοϋ &εοΰ. έγγύς δέ γενα-

μένων της πύλης της πόλεως παραστρέψαντες 'έστησαν προ 10

τών &νρών της οΐχΐας τοϋ ατρατηλάτου. \ 6 δέ στρατηλάτης 50

είπεν ΙΛσυγγώρητόν μοί έστιν έξηγήσασ&αι τα γεγονότα, άλλα

το τέλος Ίδών τότε λέξω. Ή ουν πόλις πάσα ηρχετο ϊδοϋσα

τονς ονάγρους έζευγμένους' ηκουσαν δέ και την φημην τοϋ

αποστόλου μέλλοντος έκεϊ έπιδημεϊν. ό δέ απόστολος έπυν- 15

&άνετο τοϋ στρατηλάτον Πον έστίν σου η οϊκησις και που

ημάς απάγεις; Ό ειπεν αντω· 2ν αυτός έπίστασαι ότι προ

τών &υρών έστηχαμεν, και ούτοι οί δια της σης έντολης

έλ&όντες συν σοι μάλλον έμοϋ έπίστανται.

72 Ταϋτα δέ εΙπών καϋ-ηχεν έαυτόν από τοϋ οχήματος. 20

ηρξατο ουν ό απόστολος λέγειν Ίησον Χριστέ ό βλασφημού-

μενος διά την σην έπίγνωσιν έν τη χώρα ταύτη ■ Ίησοϋ ου η

φημη ξένη έν τη πάλει ταύτη· Ίησοϋ ό παραλαμβάνων πόντας

2 τ. πολ?.ονς II αντονς V: τεοίεΐ β03 ( || 3 αννώκοις II || άπέρχε-

α&αι ϋ 1| 5 «τ διετρίβετε? (Ο || ο'ί δε] βί οηβ£η ί || άπήειααν ϋ:

ο[ ο 138 1 || 1 απερχόμενοι Ρ απερχομένων V: χοτ κα&εζομένον?? ((?) )|

ούν] δε V: «/" 180, 16 || 9 βαρήσωσιν ϋ οηι (V) || χριστοί ϋ οτη(ν) || γενο

μένων V || 10 πόλ.] ως αάά V || παρ.] χαί είαιόντες Ρ || 11 πυλών Ρ τεοΙΐΊ

ροι-ίατη (: ο{ 18; 211, 21; ο 122%; β \\ οίκ.] ί<τ ανλης?? ([): 4188, 21 \

12 άλλα] άλλ' ότε V || 13 το τ. ί.] πρότερον ΐδω τό άποβησόμενον Ρ Η&4 &1-

Ιβηιπι ππΓαοαΙαπι ( || ΐδω V \\ τότε (|) οηι Ρϋ: <#α2> τότε? || λέ^ω οηι Ρ

τά πάντα αάά V || ίδεΐν (φΐϊα \ιίά<Λ>αηΙ [) βΐ αάά τον άπόστολον καΐ Ρ ||

14-15 δε - έπιδ.] γαρ περί τε της έπιδημίας τ. απ. καϊ τών ονάγρων Ρ ||

'4 φωνην ϋ \\ 15-16 εφη τω στρατηλάτη V άίοϊί άιιοί ( λέγων αάά Ρ || 18 α.

έ. Ρ || ή οΐκ. α. V || " ίπάγεις V \\ 8 δε ε. α. οηι Ρ || 18 ιστάμενα Ρ || κ.

οντοι] αμα δε κ. Ρ οι όναγροι αάά V || 19 σνν - έπ.] όναγροι Ρ || 20 είπ.]

ό απόστολος αάά Ρ || χα&. ε ] κατέβην Ρ (ί/- 189, 22) άβδίΐιιϊί. ( || κατή-

νεγκεν V || 21 λ.] ενχεσ&αι καϊ λ. (V): ε[ 163, 21 || Χρ. οηι (: άβΙ? €[22;

23 || 21-22 ό βλ. - έπ.} ουΐνιβ ηοΐίίίβ, ηβ^ίιΐΓ ( || 22 έπ.] ϋγνοιαν V || ί2-23 '/. -

οηι V || 22 Ί.] χρίατε αάά Ρ || ""188,1 6 -απ.] φΐί ρι·&βππίΙΪ8 βροδί,οΐιιπι

Ιτιππα (
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τους αποστόλους έν πάση χώρφ και έν πάστι πάλει, και πάντες

2ΐο \ρ ο« σοϊ άξιοι έν σοι δοξάζονται" Ίηαοϋ 6 τύπον λαβών και

γενόμενος ώς άν&ρωπος και πάσιν ήμϊν φάνεις 'ίνα μη ημάς

αποχώρισες της Ίδιας αγάπης" σύ ει κύριε ό έαυτόν δονς

5 υπέρ ημών και τω α'ίματί σον ημάς έξαγορόσας και κτησά-

μενος ήμας κτήμα πολντίμητον τί δέ 'έχομεν σοι δούναι κύριε

αντικατάλλαγμα της σης ψυχής ης 'έδωκας υπέρ ημών; δ γαρ

β-ζλομεν έκεϊνο ήμΐν δίδως' τοντο δέ έστιν 'ίνα δεη&ώμέν σον

και ζησωμεν.

10 73 Ταϋτα δέ είπόντος αντον πολλοί πανταχο&εν συνη-

χϊροίζοντο ιδεϊν τον απόστολου τον νέον &εον. εΐπεν δέ πάλιν

6 απόστολος" Τί έστήκαμεν άεργεϊς; Ίησον κύριε, ή ώρα πάρε-

στιν τί απαιτεί γενέσ&αι; κέλενσον ουν έκπληρω&ήναι δ δή

γενέσ&αι οφείλει. Ή δέ γυνή τον στρατηλάτον και η τούτον

15 -&υγάτηρ έβαρή&ησαν σφόδρα υπό των δαιμόνων ούτως ώς

νομίζειν τους οικείους ότι ονκέτι άνίστανται' ονδ' όλως γαρ

σννεχώρησάν τίνος μεταλαβεϊν αυτός, αλλά κατέβαλαν αύτάς

έπϊ ταϊς κλίναις αντών μηδ' όλως τινάς έπιγινωσχούσας 'έως

έκείνης της ημέρας έν η ό απόστολος έκεϊσε ηλ&εν. ειπεν δέ

20 ό άπόστολος ένι των ονάγρων των έν τω δεξιφ μέρει έζενγμέ-

νων' Εϊσελ&ε έντός της αυλής" και έστώς έκεϊσε κάλεσον τους

δαίμονας χαι είπέ αύτοΐς· Λέγει νμϊν Ιούδας Θωμάς ό από

στολος και μα&ητής Ίησοϋ Χριστού" Έλ&ετε ωδε 'έξω'

6 οί 0»1 3, 13 || 7 Μ&ΐίΐι 16, 26

1-2 π. οι - όοξ.] βί βχίοΙΙβΓΪβ ΐη βο βί 0β1βΙ>Γ8ΐ·Ϊ8 ρβΓ βυπι αρυά οπιηεβ

ςυί Ιιοο άί^ηϊ βαηί ( || 2 σοϊ ρήνί] σον Ό (οτΙ τβοΐβ: ο{ ίωκβη ο ί45ηι || α.]

δονλοι Ρ || ϊ. οτη V || τνπ.] οοΓραβ ί || 3 γινόμενος ϋ || μη οτπ Ό || 3-4 τ. ιδ.

αντον («/" 195, 20; 204, 9) άγ. άπ. ήμ. Ρ \\ ήμ. άπ.] 8θ£Γβ£3,ΓβππΐΓ ( || * αν εί

οτπ ( || β τί δε] χαϊ τί V φάά βηίπι { || σοι] 1111 ( ίίβΜ α $ {οϊπ χνριε) || 7 αντάλ

λαγμα Ρ || σης οτπ V || δέδωχας V \\ 7-8 δ' - έστιν] ηοη ββί φΐίοςιιβ,πι

ςυοά 8(1 ηοβίπιπι ςυβπκιιΐθ ρβΓίϊηβ&ΐ ηβφΐβ ϋΐθ ηοβ ς[ΐιϊος[υ&ιη ΐΌ£8.ί

ηίβϊ ( αϊ V || 10 δε οτπ V || ε. «.] τον άποατόλον ε. Ρ || παντ.] τοντον αάά

Ρ || 10-11 Ιδ. σνν. Ρ || 11 τόν - 9εον] ώς ατε τ. ν. #. αν&ρωπον δντα Ρ

ψά ϋΐαο ιιβηβΓίΐΙ; αάά ( || 11-12 ό δε άπ. π. εφη V || 11 'έλεγεν ϋ || πάλ.

οτπ \: άβΓ>? 4163, 13 [| 18 Ί. κ.] κύρ. I. χρίστε (Γ) Ιβ3Π ( || 12-13 ή -

γεν.] φαιά ιιΪ8? ίπιρθΓ» ίβηροπ Π 13 κτ άπαιτεϊς?? 4 179, 4; 217, 4 αϊ ||

13~14 κέλ. · δφ. οτη ΡΤ] βί τβπι ήβη ϊη1)β { || 13 μτ δει {άΐΐ 14 όφ.: 0(191,

7)?? || 14 ή δε] τότε ή ¥\\ 15 όντως οτη Ρ: άΛΊ 4 143, 5; 167, 6; ο 138β \\

18 ο. άν.] ονκ άν. ϊτι V \\ 17 κατ.] άνεχλιναν Ρ: ($181, 5; 7; 10; 194, 2 \\

αντ. αΐί] εαντας V || 18 χοίταις Ρ: ο{ 205, 8; 204, 13; ο 139 β; αϊ \\ $ογ

τινά? || 19 ό-ηλ9εν (()] χατέλαβεν (<;/" ε 123 1; 151 β) ό άπ. Ρ \\ εφη V \\

20 των αίί] τόν Ρ || έζενγμένον Ρ | 22 είπον V: ε/Ί48, 3; 170, 12; 186, 7 ;

218,24; ο123β; 126τη; 128% || ϊ. οηι V
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δι υμάς γάρ άπεστάλτ,ν και είς τονς διαφέροντας ύμϊν κατά

γένος, ϊνα υμάς απολέσω | και διώξω εις τον νμέτερον χώρον, 51 Β

ϊως 'ότε καιρός γένηται συντέλειας και είς τό νμέτερον βά&ος

τον σκότους κατέλ&ητε.

74 Εϊσήει δέ ό όναγρος έκεϊνος πολλοϋ όχλου συνόντος 5 211 \ν

αύτω και 'ίλεγεν Ύμϊν λέγω τοις έχ&ροϊς τον Ιησού τοΐι

καλουμένου Χριστού· νμΐν λέγω τοις τονς όφ&αλμούς καμ-

μύουσιν τον μη όράν τό φώς' ου γάρ δύναται ή κάκιστη

φύσις μεταβλη&ήναι είς τό άγαϋ-όν ΰμϊν λέγω τοις τέκνοις

της γεέννης και της απώλειας, έκείνου τοϋ άπαύστον εις τό 10

κακόν $ως τον νυν, 6ς αεί ανακαινίζει αυτού τά ενεργήματα

και τά πρέποντα τή έαυτον ονσίφ' ύμϊν λέγω τοις άναιδεστά-

τοις, τοις δι έαυτών απολλυμένοις' τΐ δέ ε'ίπω περϊ της ύμών

απώλειας τε και τέλους, τί δέ και νφηγήσωμαι, ουκ οίδα'

πολλά γάρ έστιν και προς την άκρόασιν άναρί&μητα νπάρ- 15

χοντα. μείζονα δέ εισιν αί νμέτεραι πράξεις από της χολά-

σεως της ύμϊν τετηρημένης. σοι δέ λέγω τφ δαίμονι και τω

σφ υίφ τφ σννεπομένω σοι' νννϊ γάρ έφ' υμάς απέσταλμαΐ'

τίνος δέ 'ένεκα πολλούς λόγους ποιούμαι της ύμών φύσεώς

τε καΐ όίζης, ην νμεϊς αύτοϊ όΐδατε και άναιδενεσ&ε; λέγει 20

ί« ύμϊν Ιούδας Θωμάς ό απόστολος Χριστού τοϋ Ιησού, 6ς

δια πολλής αγάπης και δια&έσεως έν&άδε απεστάλη · Έπϊ

1 είς οηι 1]ν »άιιβΓ8ΐΐ8 ( || 2 άπ. χ. οηι | || ϋ ί'. 'ότε] &ηΙο-

(ΐαατα ( || 6 ελ. (()] άπεχρίνατο ϋΓ: ο/" 203, 21 || 6-« - φως] ιίδόσι

(</ 139, 4) τοις όφ&αλμοϊς χάμνειν τονς ίχ&ροϊς τ. ίησ. τ. χαλ. χρ. νμ.

λ. τοις μη είδόσι (ί/ 139, 4) τό φ. όρ. Ρ || 11-7 Ί. - Χρ.] κβηβΓΪβ Ιπιηΐίΐηί

(.· ο[ Σίρςίιΐί I ρ 327. 1 || 8 τον - φ.] αά Ιιιοβπι ηβ ηίάοαίΛ ί || 8-0 χ.

φ.] η&ΙιΐΓΒ ιηβΐί { || 9 μετ. είς] 688Θ οϊιπι { || τό οηι Ρ || τά τέχνα Ρ:

ο{ 6; 7; 12; 187, 2 || έκ. - ονσία οηι Ρ \\ είς - οναία] πνρός V ||

,0-" είς τό χ. οτπ \ || 11 τά ίν.] πΐίΐΐοβ πιίηίβίΓΟδ ί || " χαΐ ά*ΙΊ (0 || 13 ιίε]

χαΐ αάά V βτί τεείε: </ 14; 192, 5 || υμετέρας ΌΎ: ε{ 19 || 14 τε οηι ΡΥ:

ε/" 103, 11; 191, 16; αϊ \\ χαΐ ρτίκί] τον αάά V || 15 π.] ηίιηϊδ πια^ηα ( |

είοΐν V <ταΐ>τα> ? ? (() || $ο· π. τ. άχρ. χαΙ? (\) || άν. ίη£ηίί,£ΐ ί || νπ. οηι

Ρ: άεΙ? || 16-17 μείζ. - τετ.] φιαταπί^ πια^ηα βϊηΐ οογρογε ιιβδίΓ», ηίπιίβ

ρ»Γαβ βαηί. »ά ροβηαπι νιβδίΓ&πι ( || 16 μείζοναι V μείζονες V: ο{ 226, 19 '\

" τφ δ.] δαϊμον ί/(Γ): ε{ 9 || 18 ν. γ. έφ' ύ. (()] ννν έφ' ν. V δι ν. γάρ

Ρ || >»-20 τίνος - άναιδ. οηι V || 19 τί Ρ || ϊνεχα οηι Ρ: 4162, 7; 11; 13;

14; αϊ || ποι.] 'ένεχεν αάά Ρ: ^ 186, 1-2; ο 123 ηι (ί' ίοΐιιε) || <περ2>

της?? || υμετέρας ϋ: ο( 13 || 20 τε χ. ρ. οηι Ρ \: άβΙ? || ην - οϊδ. οηι Ρ\

αναίδειας Ρ || 21 (()] δι έμον V \\ άπ ] άϊβοΐρυΐυβ |: έ[ 188, 22 || Ιηα.

χρ. (οηι τον) {/ V: 50Γ Ί. τον Χρ.? ((?) Χρ.? τον Ί.? \\ Μ πολλήν άγά-

πην χ. διά&εοιν Ρ: ε/" 167, 12 || άπεοτάλην (ί/- 187, 20 αϊ) Η αάά "να Ρ
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παντός τον ένϋ-άδε έστώτος όχλου έξελ&όντες εϊπατέ μοι ποίου

γένους Ιστέ.

75 Και εν&έως έξήλ&εν ή γυνή αύν τη &υγατρι αντης,

νενεχρωμέναι και ητιμααμέναι' -&εασάμενος δέ αντάς ό άπό-

ή στόλος έλυπη&η, μάλιστα διά την παϊδα, και λέγει τοις δαί-

μοσιν Μη γένοιτο Ίλασμόν γενέσ&αι χαϊ φειδώ είς υμάς'

ουδέ γαρ το φείδεσ&αι η το έλεεΐν έπίστασ&ε' πλην εις το

212 \ν όνομα τοϋ Ίησου άπόστ-ητε απ αυτών χαϊ έχ πλευράς στητέ.

Ταύτα ε'ιπόντος τοϋ αποστόλου πεσονσαι α'ι γυναίκες άπενε-

10 χρώ&ηααν οντε γαρ πνεύμα είχον ούτε φωνήν έδίδουν ό δε

δαίμων 'άποκρι&ύς φωνή μεγάλη εΐπεν Πάλιν ηχείς έν&άδε

ό την φνσιν ημών διαγελών και την γενεάν; ηχείς πάλιν ό

την τέχνην ημών άπαλείφων; και ώς νομίζω ον συγχωρείς

ήμΐν όλως έπϊ της γης είναι' τοϋτο δέ νυν έν τφ καιρώ

1δ τούτω ποιησαι ου δννασαι. Έστοχάσατο δέ ό απόστολος ότι

ό δαίμων οντος έχεϊνός έστιν ό άπελα&εϊς άπ έχείνης της

γυναικός.

76 Ό δέ δαίμων είπεν Δέομαι σου, έπίτρεχμόν με και

όπου βούλει με άπελ&όντα οΐχησαι χαϊ παρά σοϋ έντολην

20 δέξασ&αι, και ον φοβούμαι τον έξονσιαστήν τον κατ έμον

'έχοντα την έξονσίαν. ώσπερ γάρ σύ ηλ&ες εϋαγγελίσασ&αι,

όντως κάγώ ηλ&ον άφανίσαι· χαϊ ώσπερ σύ έάν μή τελέσης

1 έν&. ε.] ένεστώτος Ρ \\ εϊ'πητε Ρ \\ μοι (() οτη Ρ \\ 4 νεν.] ώσπερ

νεν. V: τβΰΐ6? βϊιαϊΐββ &8ρβοίιι ιηοΓίαϊβ βί βχροβϊίίβ [ || θ. δε] χαϊ 9-. V \

5 έλ. (0] ή9ύμηαεν V V πάνυ αάά Ρ\\ μάλ.] οτη V \ (άαΙ??) δε αάά V \\ δ. τ.

π. οτη Ο ρΓορίβΓ ββ,β ί || κ. λ. ({)] λέγων ΌΫ || τ. δ. οτη { || 6-1 μή - έπ.] ηιιΐΐ»

χαίββηοοπίΐα υοβΐβ βχΐή&ίΐ» βδί, ρΓορίβΓβ» αΐχ ββϋβ οοηβοϋ ( || 6 χ. φ.

γεν. Ό || είς ν. χ. φ. V: άαΐ χ. ψ. ?? ο(7 || 7 οντε ϋ ον V \\ 7-8 τώ

ονόματι V || τό βί τον οηι ϋ || 8 '/.] χνρίον I. χριστού V Ιβ8\ι ΟΗηβΙί [ || πλευ

ρών Ρ || 9 αϊ γνν. πεσ. Ρ || 10 ιδ.] παρεϊχον Ρ: «/" 191, 11 || 11 πάλ. η. £.] χαϊ

ώδε απόστολε η. Ρ πΐΓβυβ αβηΪ8ϋ? ( || έν&. οτη (ίβά Η$ αάά 12) [ || 12 δ ρηη$

οτη V || χ. τ. γ. οτη ΡΙΙ: μγ <πάλιν ηχείς) ό την γενεάν ζήμών άπολλνς ιιβΐ

άπολλνων} ? ({) || 12-13 'ήχ. π.-ήμ. οτη V || 12 «τ πάλιν ηχείς ? || πάλιν (\) οτη Ρ ||

13 τ. τέχν.] $ετ τα ΐχνη? (ί) || κ. ώς] ώς δε Ρ || ώς ν. οτη V \\ 13-14 ονδ> ολ.

(/0Γί τβϋίβ: οί 169, 20; 172, 21; 173, 5; 179, 1; 181, 15; 188,16; 18 αϊ;

185, 19 - 30) ήμ. ανγχ. V || 14 ίπΐ τ. γ. ολ. V || 15 έατ.] ίηΐβΐΐβχϋ ( η» ||

■ο-" άπ' εκ. τ. γ. έλασ&είς Ρ || 18 εφη €ί αάά πάλιν V: <;/" 163, 13 :|

ι·-" 5θ· όπου καΙ? ο( ο 139% || 19 με β. Ρ: ή 101, 1 || άπ. με V \\ άπ. ο.]

Άο βί πιβ,ηθίιο ί || 20 50Γ δέξομαι? ([) || καϊ ου (()] "να μή Ρ \\ 21 τ. έξ.

ί'χ. Ρ || 22 άφ. η. κ. Ρ: ^ 191, 2 βί α 5 || πλήρωσης Ρ: ο(106, 9; 230,

3-5; ο 145πι; Ηβτη
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τό &έλημα τοϋ πέμψαντός σε, κατά κεφαλής δίδωσίν σοι την

τιμωρίαν, όντως κάγώ, έάν μη ποιήσω \ τό &έλημα τοϋ άπο- 52 Β

στείλαντός με προ καιροϋ και της προ&εαμίας, εΙς την έμαντον

φνσιν αποστέλλομαι · και ώσπερ σοι βοη&εϊ ό Χριστός σου έν 213

οι ς διαπράττη , όντως και έμοι βοη&εϊ 6 πατήρ μου έν οις ό

διαπράττομαι· και ασπερ σοι κατασκευάζει σκεύη τους άξιους

της σης οικησεως, όντως και έμοι έπιζητεϊ σκεύη δι ών τάς

αντοϋ πράξεις τελίσκω' και ώσπερ τρέφει κάί οίκονομεϊ τονς

υπηκόους, όντως κόμοί κολάσεις και βασάνονς σνν τοις όκη-

τηρίοις μοι γενομένοις παρασκενάζει' και ώσπερ σοι την άντι- 10

μισ&ίαν της σης ένεργείας δίδωσιν την αιώνιον ζωην, όντως

κάμοϊ παρέχει τάς άμοιβάς των 'ίργων μον την αϊωνίαν απώ-

λειαν · καΐ ώσπερ συ τη ενχη σον και τοις άγα&οϊς 'έργοις

έπαναπαύη έν ταις πνενματικαϊς σον δοξολογίαις, όντως κάγώ

έπαναπανομαι φόνοις τε και μοιχείαις και &νσίαις ταϊς διά 15

οίνου γινομέναις έν τοις βωμοις' και ώσπερ συ έπιστρέφεις

τονς άν&ρώπονς εις ζωην αϊώνιον, όντως κάγώ αποστρέφω

τονς νπακονοντάς μοι εις άπώλειαν και κόλασιν αϊωνίαν και

αν τονς Ιδίονς δέχη κάγώ τονς έμούς.

77 Τοιαντα και ϊτερα πλείονα ειπόντος τον δαίμονος 20

1 σε πέμψ. ϋ || 1-2 χ. χ. - τιμ.] ΓβρΓοϋαηβ |: ο( 184, 10 (Βυ,τΜίί);

134, 7; (213, 7??); 172, 16 || 1 κεφαλήν ϋ (τβεΙΐΊΊ) ομ V \\ ι~- τιμ.

δίδ. σοι (οηι την) Ό τιμ. δίδως (οηι σοι τ.) V || 3 χ. τ. πρ. οηι {: 4 149,

18 || χαΐ άβί ν$βηβτ || προ&νμίας Ρ || αντον Ρ ηθ8ΐι·&πι ( || 4 Χρ.~\ «τ

χύριός? (Π II αον οηι Ρ || » όντως (β οηι Ρϋ: </2; 7; 9; 11; 14; 17;

190 , 22 || έμε Ρ \\ 6 αν Ρϋ || κατασκευάζεις 11(7) \\ τονς - οΐχ.]

άί^ηβ. ίη φΐί&ιιβ Ιι&Ιηίβί ί || 7 έπ. σκ.] 8ΐ£ΐιίβοαί 118.88, δίΐπ ρ&Γβηίίβ, { ||

ών] οφείλω αάά Ρ: ε( 188, 14 βί 230, 5; ο 137 ί || 8 πρ. α. ϋ || τελέσω V

τελεωνν Ρ: 4 126, 9 || ωαπερ] αοϊ αάά V: <σε>?? |1 τρέφεις χ. οικονο

μείς V ΙΐΙπ βί αάά ( <*αί>? <σβ #α2>? || 8-9 τοις νπηκόοις V || 8 τούς]

τονς αονς ν$αηβτ τβοίβ ηί αϊά ([): 4 184, 17 || 9 οϊχήτωραί Ρ νπηκόοις V:

«τ οικητηρίοις? (4 209, 8) βϊδ ίη ςαϊΐιιιβ ϊιι1ιαΙ>ϋο { || 10 γινομένονς μοι

ϋ || μον Ρ || γεν. οηι Ρ || 11 έν. (()] ενεργεοίας Όν.- 4 193, 12 || δίδ. τ. α.] τ.

α. σοι (4196, 15) παρέχει Ρ: 4190, 10 \\ αϊωνίαν ϋΡ: ο( 12; Π βί ϊηάβχ \\

12 αιώνων ϋ: 4 11 || χόλααιν II: 30Τ άπώλειαν <#αί> κόλασιν ? 4 18 ||

13 τξ ε. α. χ. οηι ϋ || άγ.] σον αάά ϋ || 14 ίπαν. ροβί πν. σον (14) Ρ ||

αναπαύει ϋ: 4 15 || έν] $βΓ καΐ ? (ΰ/~ 212, 13) βί ΐη βαοΗβ,ΓΪΒίϊβ, βί ϊη ( ||

σον] βίιΐ3 ( || δοξ.] βί ρβαίπιϊβ βί Ιιγπιηίβ αάά ( || 15 μοιχ.] έργαζόμενος

αάά Ρ || κάί αίί οηι ϋ || 1ί_1β χ. τ. δ. ο. έν τ. β. γιν. 9-να. Ρ || 16 γενομέ-

ναις ϋν || 17 τοις άν&ρώποις Ρ || όντως (() οηι Ρϋ: ο{ 5 || υποστρέφω V ||

18 νπ. μοι] Ηοπιϊηβ8 &ά πιβ ( || αιώνων V: ί/- 11 1| 18-19 χ. αν] αν δε ϋ αν V ||

19 τονς <μια&ούς τοΰς> ίδίονςΐ (ί) || 20 ταντα V νβΰίβ ηΐ ιιϊά: Ηββο ( || χ.

'έτ. πλ.] πολλά ϋ οηι \ \\ !0Τ &λλα?? 4174, 14
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ό απόστολος εϊπεν Κελεύει σοι Ίησοϋς χαϊ τώ σφ παιδί δι

έμοϋ Ίνα μηκέτι εϊσέλ&ης εις χατοίχησιν άν&ρώπον άλλ' έξέλ-

&ετε χαϊ απέλ&ετε χαϊ οΐχήσατε 'έξω παντελώς της οίχήσεως

των όν&ρώπων. Οι δϊ δαίμονες ειπον αύτώ' Άπηνώς προ-

5 σέταξας ήμΐν τί 5έ χαϊ προς τούτους πράξεις τους νυν άπο-

χεκρυμμένους από σον; οί γαρ χατασχευάσαντες τά πάντα ξόανα

έν αντοϊς χαίρουσιν μάλλον σοϋ' ους οί πολλοί πολλούς προσ-

κυνονσιν χαϊ τά &ελήματα αυτών διαπράττονται, β-νοντες

αύτοΐς χαϊ τάς τροφός προσάγοντες έν σπονδαϊς χαϊ διό

10 οίνου χαϊ νδατος προσφέροντες χαϊ ανα&ήμασιν. Και ό

απόστολος εϊπεν Κ&ϊ αύτοϊ νυν χαταργη&ήσονται συν ταϊς

πράξεσιν αύτών. Και αίφνιδίως άφαντοι γεγόνασιν οι δαί

μονες" α'ι δ& γυναϊχες ώς εις τύπον νεκρών Ιρριμμεναι 'έχειντο

έπϊ γης, μη 'έχουσαι φωνήν.

15 78 Και οι όναγροι προς αλλήλους "έστησαν και ουκ όφί-

σταντο άπ' αλλήλων, αλλ έκεϊνος ω ό λόγος έδόΰη εν δυνάμει

τοϋ κυρίου, πάντων σιγώντων και όφορώντων τί άρα δια-

1 ό άπ. ε. (()] ε. ό άπ. αύτώ Ό ε. αντώ ό άπ. V προς αυτόν ό άπ. ε. Ρ \\

1-2 κελ. - έμοϋ] ίη ηοπιίηβ Ιββιι ΟΙιΐΊδίί βΐϋ άβί ιιίιιϊ ςιιβπι ρΓ&βάίοο ιη ||

1 (() οπι ϋν: ο( 2 || παιόϊ] ίηοονς χριστός αάά V || 2 έμοϋ] Ιηαονς χριστός

ό νιός τον 9εον ό ύπ' έμοϋ χηρνααόμενος αάά Ό: ί/Ίη || "να (β οπι XIV :

</ 150, 5 || μηχ. ((?)] μη V V \\ εις χ. ά. ε. Ρ || είοέλ».] ίηΐΓβίϊβ ( 'όλως ετι

αάά II 'όλως άπό τοϋ νυν αάά V || άν$ρ.] Ιιοπιϊηηηι ( (ο( 4) \\ άλλ' (()

οπι Ρ1}\\ ο-4 & χ. οπι [: ^ 149, 18 || 3 έξέλ9ατε V || χ. άπ. οηι V \\ χ. οΐχ.

οτη Ρ || Ιξω&εν ϋΥ: ο[ 167, 17; 181, 8; αϊ; βί 221, 5 || παντελώς οπι

ΡΪΙ ίοί&πι ( || 4 είπαν ϋ \\ άπ.] Άπιμεν ώς? (() || 6 τί δϊ] πλην ίέ

τί V || χαϊ οτη ϋΥ: ^ 189, 14; 193, 13; 15; 18 \\ προστάξεις Ρ || νυν

οπι ( || ί_β άποσον χεχρνμμένονς Ρ: ο{ β 151 β || 6 οι - £.] θί υ&8£ΐ βοηιιη ( ||

πάντα] ώδε Ρ 181, 15; 193, 6; ο 124πι; 141β; 151β; 152Ϊ) οηι V: οογ-

ηιρί ηίά || 7 εις αντά ϋ V \\ μάλλον οιη Ρ || σον - προσχ. οπι Ρ V \\ σον]

ηιι&ιη ϊη ίβ ( || πολλούς οηι \: άι:1? \\ 8 διαπράττοναι Ρ || 9 χαϊ αΐί

ά«ΙΊ || δι V || 10 »οτ χ. πρ. άνα&ήματα? (β || προσφέρουσιν Ρ || άνα&έ-

μααιν ϋ || 11 αντοί οηι V || ννν κατ.] $ΰΓ σννχαταργη9ήοονται? ροβίΓβιηο

ρβΓΛνιηί ( || ννν] ονν αάά ί/ || 11-12 τ. πρ.] οαΙίοΓΪβιιβ ( || 13 αϊ - εκ.]

ψι&β οβάβηΐββ ί&οίαβ βυηί βίοαί ιηοΓίιι&β ιη || ώς εις οηι V || ωσπερ V ||

νεκρ.] ήσαν αάά V || ε'κ. (|)] ήσαν ϋ οηι V || 14 έ. γ.] έν τή γη V οπι ϋ ( :

άεΙΊ ο( 190,9 || εχ. φ.] την οίαν ονν φ. άναπέμποντες Ρ || " προς -

άπ' αλλ.] όμον 'ίσταντο μή άπ' αλλ. άφιστάμενοι Ρ || 16-17 άλλ' - άφορ.] ό

γαρ ίθ-ννας αντονς τον ΰεον λόγος το πράον καϊ 'ήσνχον αυτούς έδωρήαατο

όστις καϊ τώ λέγειν άν&ρωπίνως παρέσχεν πάντων ούν είς αντούς τονς

ονάγρους άτενιζόντων Ρ || 10 έν] τή αάά V || 17 κνρ'ιον] βί&Ι)»! &η1β βοοίοβ

81108 βί αάά \ || αιγόντων V σιγονντων V || τί δ. άψορώντες (οπι αρα:

άβΙ?? ο{206, 3; 193, 13) Ρ || διαπράττονται V βροβίοΐυβ ίαοΐαηιβ 688βί. (
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πράξονται, ειπεν τώ άποστόλω 6 όναγρος- Τί Ζστηκας άεργης

άπόστολε Χριστού τοϋ | ύψιστου, άφορώντος Ί'να αύτον 53 β

αίτησης τά κάλλιστα μα&ήματα; τί ονν βραδύνεις; ό

γαρ σος διδάσκαλος βυύλεται τα μεγαλεία αύτοϋ δια των σων

χειρών δεϊξαι' τί στήχεις ό κήρυξ τοϋ απόκρυφου; ό γαρ σος 5

βούλεται δια σον τά άπόρρητα έκφάναι διατηρών αυτά τοις

άξίοις αντοϋ ταντα ακονειν. τί ησυχάζεις 6 τά μεγαλεία

διαπραττόμενος εις όνομα τον κυρίου; 6 γαρ σος δεσπότης

προτρέπεται σε &άρσος σοι έγγεννών. μη τοίνυν φοβον' ον

γαρ αφήσει ψνχήν την προσήκονσάν σοι κατά γένος, άρξαι 10

ονν τοϋ έπικαλεϊσ&αι αυτόν και αυτός σου έτοίμως άκούση.

τί ϊστηκας &αυμάζων πάσας αντοϋ τάς πράξεις και τάς ένέρ-

γείας; μικρά γάρ έστιν ταντα α δι αυτών 'έδειξεν. τί δέ και

νφηγήση περι των μεγάλων αϋτοϋ δωρημάτων; ον γάρ έξαρ-

κέσεις Ιξειπεϊν. τί δε και θαυμάζεις περι των σωματικών 16 215 \7

αντοϋ ιάσεων άτινα ένεργεϊται; και μάλιστα έπιστάμενος

Ιχείνην αύτον την ϊασιν την βεβαίαν και παραμονήν τή Ιδίρ:

φύσει προφέρει, τί δέ και άποβλέπεις εις ταντην την πρό-

σκαιρον ζωήν και περι της αιωνίας ονδέν έν&υμεϊσαι;

1 ε. - όν.] οη&§6Γ αάβρβχΗ οπιηβδ βί όΐΐχίί Ιιιάαβ ( || λέγει Ρ πάλιν

αάά ΌΫ: 4163, 13; 189,5 || ό ον. τώ άπ. Ρ \\ 6 ον. οηι V: άβί?? || αργός

Ρ: ^ 188, 12 || 8 άπ.] τοϋ αάά XIV || Χρ. άβΙΊ (0 ο/" 156, 13; ΰ 150β || τον

νψ. οηι V || 2-3 άφ. - χ. μ.] χαΐ ον τά χάλλ. τάχειον τον χριστον αιτείς μ. Ρ

πάτα βοοβ ρ&Γ&οΙβίιιβ βί&ΐ ρΓθρ4βΓ ίβ βί ρΓΟβρΐοϊί υί ογθβ βαιη ( || 2 άφ.]

τον προς σέ αάά V: ί<τ προς αε άφ.??? \\ 4 αντοϋ οηι V || 5 δ. χειρ. Ρ |

·-· τί στ. - σον] χαΐ Ρ οηι V || 6 $π ε'ατηχας? ο( 1; 12; 188, 12; β 135 β \\

σος <χνριος>? (() || 0-9 τά άπ. - έγγ. οηι V || 6 άπ.] τοϊς πάαιν ώδε αάά Ρ:

</ 192, 6 || διατ. α. οηι Ρ {ο[ 7) [: άΛΊ || 7 αντοϋ] ενδοχών αάά Ρ:

ε(6 \ταντα (() οηι ϋ: άβΙ?? || μεγάλα Ρ || 9 αε ». οηι Ρ\\ έγγ.] λαλεϊν Ρ \\

'° άφ. (()] άφιίη άφεΐναι (IV \\ ψ. - χ. γ.] ίβ ηβο ραίΐβίιΐΓ (1ϊιιϊηίί&8 βίαβ

Ιιηιηβ,ηίί&ίβιη ίιι&πι Ιαβάί ( || σοι πρ. Ρ || 10-11 &. - αντόν (0 οηι ϋ || 11 σοι

Ρν Ι ετ.] ταχν V οηι Ό ιιί 8θ1βί οπιηΐΐιυβ ίβπιροηΐΜΐβ (: $στ είωΘότως ? ? ?

χατά τό ειω»ός?? ΰ/~205, 6; 209, 6 || άχοναει ϊ}¥ άχονει ν$βηΐτ: ο( 114, 3 \\

"-ι» %ι . „ρ0φ. οηχ γ || 12 χ. τ. οηι |; ή 149, 18 || 13 τ. μ. έ. {οηι γαρ)

Ό || έστιν] προς την αντον αγαθότητα αάά Ρ || α - εδ. (\) οηι Ρ \\ $α·

διά αον?? (() || <ίβ χαΐ] άρα ϋ: ^ 192, 5; Π \\ 11 ονχ έξαρχ. γάρ ϋ (ο/- 9 αϊ)

τοις αντοϋ »ανμααιν αάά Ρ: ή 152,91 || 15 δε] δει ϋ || χαΐ οηι Ρ: ο( 192,

,5 | ιβ-ιβ ατινα - προφ.] ών οίχείοις όφ&αλμοΐς Ιδεϊν ήξιώϋ-ης Ρ || 16 .«ο·

χαταργεΐται? ([)\\ 17-18 τ. β.,- προφ.] ρθ88β88ΐοηϋπι δΐιαπιπι (χαβ,θ ηοη οοη-

βοϊίατ άίββοΐιιΐίοηβ ( || 17 παρ.] βογ παράμονον ην? 154, 3 || 18 φύσει]

βογ χτήσει?? ο( \ \ αποβλέπων ϋ || αντην Ρ \\ 19 χ. π. - ένθ-.] οαπι ρο88ΐ8

οοΐίάϊβ άβ ιιϊί» ρβΓρβίαβ, οο^ϋ&τβ ( || αΐωνίον V: ί/ 191, 11 || ονδε ϋ:

ο(ο148ϊ

13
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79 υμίν δέ τοις παρεστώσιν οχλοις χαι προσδοχώσιν τάς

χαταβεβλημένας έγερθηναι λέγω, πιστενσατε τω άποστόλω

Ίησον Χριστοϋ' πιστενσατε τω διδασχάλφ της αληθείας·

πιστενσατε τω την άληθειαν ύμϊν νποδειχννοντι· πιστενσατε

5 Ίησοΰ· πιστενσατε έπϊ τω γεννηθέντι Χριστώ 'ίνα οι γεννη

θέντες διά της αντον ζωης ζησωσιν ος χαι άνετράφη διό

νηπϊον, 'ίνα ή τελειότης διά τον άνθρωπου αντον φανη. έδί-

δαξεν τονς Ιδίους αντον μαθητάς' της γαρ αληθείας διδά-

σχαλος αύτός έστιν χαι τών σοφών 6 σοφιστής· ος χαι έν

10 ναώ το δώρον προσηνεγχεν ίνα δείξη πασαν την προσφοράν

άγιόζεσθαι. οντος 6 απόστολος έχείνον έστίν, ένδείχτης της

αληθείας, οντάς έστιν 6 το θέλημα διαπραττόμενος έχείνον

τον άποστείλαντος αντόν. έλενσονται δέ απόστολοι ■ψευδείς

χαι προφηται της ανομίας, ών τό τέλος 'έσται προς τάς αύτών

15 πράξεις, χηρνσσοντες μέν χαι νομοθετούντες φυγείν από τών

ασεβειών, αντοϊ δέ πάντοτε έν άμαρτίαις έξεταζόμενοΐ' ημ-

φιεσμένοι μέν ένδνματα προβάτων, 'έσωθεν δέ λνχοι άρπαγες·

ν,' οΐτινες μιοι γυναιχϊ ονχ όρχονμενοι πολλάς γνναϊκας έξαφανί-

ζονσιν οι τέχνων λέγοντες χαταφρονεϊν πολλούς παϊδας άπόλ-

9 οί Ίλο 2, 24 ? || 13 οί Μοίίΐι 24, 5 88 ΡθΙγ 2, 2, 1 || 16 ο£ Μ»«1»

7, 15 || 18 οϊ Τιπι 2, 3, 6

1 δχλ.] πάσιν αάά Ρ || 1-2 τ. χ. ίγ. προαδ. Ρ || πιστ. - νπ.] ρανίο

ρΐιιτα 61 αί ( || 4 νπ. τ. ά. νμ. Ό νπ. νμ. τ. ά V || τ. άλ.] τ. σωτηρίαν

Ρ υβΓβ ί || δειχννοντι Ρ \\ 4-5 π. Ί. - γενν.] ΟΓβάίίβ βροβίοΐο βΐϋ ρι·ο-

β&ίί Ιβ8ΐι ΟΙΐΓΐβίϊ ςιιϊ η&ίυβ ββί { || 5 ίησονν Ρ τω ίησοΰ V || πιστ.] τώ

έπιχα&εαβ-έντι (/ δοχιμασϋ-έντι??? </" () αάά V \\ έπι άβί? || γεννητώ

Ιΐν || Χρ. <»>< 07: (Μ? ο{ 13 || 6 ζωης] £βηϊ1υι·ίΐπι ί || °-? άν. δ. ν.]

νήπιος έγένετο χαί άν. βΐ αάά χαί τέλειος γέγονεν άνθρωπος Ρ || 1 η -

φαν%] χαί τό τών άν&ρώπων γένος τέλειον ποίηση Ρ || δ. τ. ά. α.] .«τ

της ανατροφής δι' αντον"! (() ϊη βοΗοΙαιη ϋί υί ρβΓ βυπι ρβΓί'βοίβ. βαρίβιπία

ιιΟδοβΓΘίυΓ αάά ( || έδ.] έδ. δε V V: <8ς *αί> ίδ. ? ο( 6; 9 || 8 τ. ί. α. μ.] αντονς

τα ίδια μαθήματα ϋ V ιπα^ΐβίΓηπι βαιιπι ί || άΐΐ α. ? ΰ/" 204, 9 || τ. /.]

χαί γ. τ. Ρ: ο/" 215, 10 || ·"» α. έ διδ. Ρ || ί·-11 χ. τ. α. - άγ. οτη Ρ Β » ό

άΐΙΊ β/- 11 || 10 πασιν V οπιιιθπι ( || την άβΙ? || 11 ο «π. έχ. έ.] έ. ο αλη

θής άπ. V || ό άΐΙΊ </ 9 || έχ. (() οτη. V μα»ηη)ς αάά Ρ || »-,ί! ένδ. τ.

άλ. οτη Ρν\ 11 ζοντός έστιν) ένδ.? Ιιίο ββΐ &ρο8ίο1«8 υβπί&ίίβ ( || 18 οντός

έστιν οτη V \\ έ. ό τό θ-, δ.] τό έχείνον διαπράττεται θ. Ρ || 13 αντόν]

ίηαον αάά Ρ: ε{ ό || έλ.] βτϋ ίβπιριιβ οιιιη μβηϊβηί \ \\ δε] μετά ταντα

αάά V || 14 ε. π. τ. α.] π. τ. α. γενήσεται Ρ || 15 φνγ.] μεν αάά Ρ !|

16 ημφιασμένοι ϋ || 17 ένδ. πρ. (()] προβάτον δοράν Ρ || δε] εϊαιν αάά V || λ.]

τνγχάνοναιν αάά Ρ || 19 ο'ί] χαί οϊ V || άπολλνντες V άποδιδόααιν ϋ

(0/-195, 1)
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λονσιν, ών την τιμωρίαν διδόαοιν οι μή έπαρκονμενοι τη

έαντών κτήσει άλλά -Θ-έλοντες πάντα τά άχρειώδη αύτοϊς

έξυπηρετεϊσ&αι μόνοις, έπαγγελλόμενοι ώς μα&ηταί αύτοϋ.

καϊ εν μεν τψ στόματι κυτών άλλα φ&έγγονται, τη δε καρδία

αυτών άλλα ενθυμούνται· τοις άλλοις μεν παρακελευόμενοι 5

άαφαλίζεσ&αι από των πονηρών, αύτοϊ δέ ονδέν άγα&όν

διαπράττονται, οι σώφρονες νομίζονται είναι και τοις μεν

άλλοις παραχελεύονται άπέχεσ&αι πορνείας, κλοπής και πλεο

νεξίας, ταντα δέ πάντα έν αϋτοίς άποχρνφως πολιτεύονται,

διδάσκοντες τονς άλλους ταϋτα μη διαπράττεσ&αι. | 10

80 Ταντα έκφάναντος τοϋ ονάγρου πάντες εις αυτόν 54 β

άπέβλεπον και σιγησαντος αύτοϋ ειπεν ό απόστολος" Τίνα

έν-Ουμηϋώ περϊ της σης ευπρεπείας Ίησοΰ, τίνα δέ και περί

σοΰ έξηγήσωμαι ούχ 'έχω. μάλλον δέ ον δύναμαι' οίι γάυ

χωρώ έξειπεϊν αυτά ω Χριστέ άναπεπαυμένε και μόνε σοφέ, 15

ό τα εγκάρδια γινώσκων μόνος και έπιστάμενος τά του λο

γισμοί· σοι δόξα έλεημον και ήρεμε· σοϊ δόξα λόγε σοφέ·

δόξα τη ευσπλαγχνίψ σου τϊ} έπιχυη&είση ημΐν δόξα τω έλέει

σου τω έφ ημάς άπλω&έντι· δόξα τη μεγαλωσύνη σου τρ

δι ημάς σμιχρννϋ-είση· δόξα τη νιρίστω σου βασιλεία ητις 20

1 ών] οΐ Ρ την χόλααιν χαϊ αάά V || τιμ.] ύστερον αάά ΟΤ |] δίδω-

σιν Ρ (ε( 194, 19) ηοιι ηαΙΙα αάά \ || 1-2 οι - χτ. οηι V \\ 1 άρχονμενοι

V: τεείε"! ε{ 162, 13 \\ *~3 άλλά - μα», α. οηι ΡV || 2 αχριώδη ϋ

Γβ8 (: $ετ χρειώδη"! || 3 μόν. οηι \ || έπ.] βί ϊβοί&βιιηί βα εί βχΪ8ΐίπΐ9,-

βυηΙυΓ { || αντον] Οΐιπβίί ( || 4 έτερα Ρ: ε( 174, 14; 204,3 ; 208,14 ||

6 πονηριών Ρ || ονδεν] τι αάά ϋ || 7 διαπραττόμενοι II || 7-8 ο" - παρ.]

ραιιΐο οτειιίοτα \ || 7 μεν ονομάζονται ε. χ. τ. Ρ || νομΐζοντες V || 8 αλλ.]

όντως εχειν αάά Ρ \\ παρακελευόμενοι ϋ || 8-10 άπέχ. - διαπρ.] λά»ρα δε

αντοί τοις αντοΐς χαχοις έμπίπτειν ον παύονται Ρ || 8 πλέον.] αντοϊ αάά

V || 9 δε οηι V || 10 διδ. - διαπρ. (() οηι V || 11 ταντα] δε αάά ϋ τοίννν

αάά V πάντα αάά Ρ \\ τ. ον. είπόντος Ρ: 4114, 12 || "-'« π. - άπέβλ.]

έξεπλάγηααν άπαντες Ρ || 11 π.] οπιιιββ οηα^τϊ | || 12 χ. ο.] ο. δε Ρ \\ α.

ε.] τον όνάγρον λέγει Ρ || τί Ρ || 13 τ. ο. ε.] ΐιιο ββηιο ααΐ ορβΓθ ίυο \:

$ΰτ ένεργείας {ή 193, 12)?? \\ 13"14 τίνα - εχω οηι Ρ || 14 εχω] $ατ οίδα??

ο(163, 3; 189, 14 || ·4"15 μ. - Χρ. οηι ( || » ον δ.] τί εϊπω Ρ || 15 χωρώ]

δεδννημαι Ρ || ταντα χρ. έξ. (οιη ώ) Ρ || Χρ.] καϊ αάά V μον αάά V |

άν. χ. μ. α.] πιΐίΪ8 βί δϊίβηβ βί ς[ΐιίβ1νΐ8 βί. Ιοςυβηβ ( || 16 ό - ίπ.] βρβοίβ,ίοΓ

ςνιί ββ ϊη οοΓάθ βί ςιιιβββίΙοΓ ςαϊ β8 ϊη πιβηΐβ ( |] εγχ.] πάντων αάά Ρ ||

μόνος οηι Ρ (: άΐΙΊ || έπ. - λογ.] τοις λογισμούς έπ. Ρ πάντα αάά V |[

17 σοφέ] υίυυπι εί αάά ^Ιοηβ. ίΛϊ οοοιιΐίβ βί πιιιΙίϊίοΓίηϊδ \: ε( 161, 14;

ε 1ύ3 ϊ; Σίρίίαε 1 ρ 325. 1 \\ 18 ε. σ.] ση ε. Ρ \\ ήμ. έπ. Ρ || 19 τ% αΐΐ] της Ρ:

ε(196, 4 |! 20 δι'] εις Ρ: ή 196, 1; 2; 3 || αμιχρνν»είαης Ρ\\ υψίστη ϋ: χει-

ύψώσει {άεΐ βαα.) ? (() || σου] αντον Ρ: ε[ 188, 3-4\\η V ην Ρ: ε( 196, 3; 1

13*



196 Α0ΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 80. 81

δι ήμας έταπεινώ&η· δόξα τη ϊσχνι αον η δι ημάς ήλατ-

τώ&η' δόξα τή ϋ-εότητί σον η δι ήμάς εϊς απειχασίαν άν-

2Π ψ -θ-ρώπων ώφϋ·η· δόξα τ»; άν&ρωπότητί σον, ήτις δΐ ήμάς

άπέ&ανεν, ϊνα ήμας ζωοποιήση' δόξα τη αναστάσει σου τ/}

5 από των νεκρών δια γαρ ταύτης 'ίγερσις χαϊ άνάπανσις ταϊς

ψυχαΊς τιμών γίνεται· δόξα και ευφημία τη ανόδω σον τή

έπϊ τονς ονρανοΰς' δί αυτής γαρ ήμϊν ύπέδειξας την άνοδον

τον ύψους ϊπαγγειλάμενος ήμϊν έκ δεξιών σον κα&εσ&ηναι

και σνγκρϊναι τάς δώδεκα φνλάς τοϋ Ισραήλ, αύ ει ό έπον-

10 ράνιος λόγος τοϋ πατρός" συ ει τα άπόχρνφον φως τοϋ λο

γισμού, ό την όδόν "υποδεικνύων της άλη&είας, διοϋκτα τοϋ

σχότονς χαϊ της πλάνης έξαλειπτά.

81 Ταϋτα ειπών ό απόστολος έπέστη ταϊς γνναιξϊ λέγων

Κνριέ μου χαι &εέ μου, οΰ διαιρούμαι άπο οοϋ ονδέ άπιστών

15 έπικαλοϋμαί σε, πάντοτε όντα ημών βοη&όν και έπίκονρον

και έπανορΟωτήν ό την ίαντον δύναμιν έμπνέων ήμϊν χαϊ

παρα&αρσΰνων ήμας και ' παρέχων παρρησίαν έν αγάπη τοις

ιδίοις σου δούλοις' δέομαι αον, ϊα&εϊσαι α'ι ψνχαϊ άναστή-

τωσαν χαϊ γενέσ&ωσαν οίαι ήσαν προ τον πληγήναι νπό των

20 δαιμόνων. Ταντα δέ αΰτοϋ εϊπόντος στραφεϊσαι αϊ γυναίκες

• ΜαΐΛ 19, 28; 20, 23

1 έταπεινώθ-ην V έταπείνωσας Ρ: ε( α ί || ην Ρ: ο( 195, 20 || έλαττώθ-η V

ήλάττωσας Ρ || 3-3 ή - ω.] ην όφϋ-ήναι είς (ε/~ 195, 20) ήμ. τονς άνθ-ρώπονς

ήξίωαας Ρ || 2 άν9ρ. οτη V: $ΰΤ άν&ρώπονί || 3 ητις] η Ό {ο[ 195, 20) ρι-ορίβΓ

ηο8 ηοιι&ίϊ βδί βί αάά \ || 4 τη αΐΐ] της Ρ: ο( 195, 19 || 5 τ. ν.] ββρυΙοΓΟ ( είς

ημάς έπιδημηαάσης αάά Ρ || αντής : (οτΙ ηβτυ,πι ίβά </"7 )| άν.] «τ άνά-

ϋτααις?? (() || 5-6 τ. ψ. ήμ.] $εΓ ήμΐν?? (() )| 6 ημών οϊπ XIV \ χ. ενφ. ροεί

άν. Ό οτπ (: άβΙ?? || 7-9 νπ. - δώδ.] τ. άν. τ. ν. νπέδ. χαϊ έχ δ. α. χα&. έπ.

τ. δώδ. μετα σον χρΐναι Ρ || 8 νψίστον V || 8 ονγχ.] $οτ ανν σοΙ χρϊναιΊΊ

4114, 1 || 10 τ. π. οτη \ || τ. λ.] αν εΐ αάά V || 11 δδ.] ημάς αάά Ρ ||

γ. άλ. νπ. Ρ || δι.] ος χαι διώκτης οϊδας τνγχάνειν {ΰ(~ 139, 4) Ρ: $οτ

όιώχτης?? || 12 πάντας ημάς άπελαννων Ρ: $ογ έξαλειπτής?? (() !|

13 άπ.] υβηίί βί αάά \ || γνν.] ςα&β Ϊ£ΐοβΙ)&ηί αάά ί || 14 μον αίΐ] ίησον

χριστέ V Ιββα 0Ηπ8ΐβ αάά ί: ο( 114, 5; ϋ 144πι || $ΰΓ άπιστώζ, άλλ'>? (() ;|

ι&-ιβ π- . £παν.] οπιηΐ ίβπιροΓβ ηοβ αάϊαιι&Β βί βιΐΒίίηββ βί οοηβΓ-

ί Ι 15 ήμ. δ. «Ι αάά σε {4191, 11) Ρ || χ. ίπίχ. ονι II V \\ 16 χ. έπαν.

οτπ Ρ || δ - ήμϊν οτπ \Ί || 17 παρρ. παρέχ. Ρ || έν άγ.] βί ^αυάίαπι \ \\

τονς ίδίονς α. δονλονς Ρ ββπιο ίυο βί αροδίοΐο ( || " ία&. - άναατ ]

χελεναον τάς ία&είαας ψνχάς άναστήναι V άνάστηαον τάς γνναϊχας ταύτας

Ρ 88.η8,ηίθΓ Ιιαβ βί βιΐΓ^ιιηίο ( || φ.] μτ γνναϊχες <αί>ταί>? || 19 γεν. -

ήσαν (()] την προτέραν αντάς δώρηααι νγείαν Ρ || γενέσθαι V \\ τον]

ταύτας αάά Ρ \\ »-» εκ {η-οίβ1» ή 182, 16) τ. δ πλ. Ρ \\ 19 πλ.] αντάς

αάά V || *> είπ. α. ί/
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έχα&έσ&ησαν. και παρεχελενσατο τώ στρατηλάτη ό απόστολος

ϊνα οι τούτον ϋ-εράποντες λαβόντες αντάς είσαγάγωσιν. αυτών

δέ εισελ&όντων ειπεν τοις όνάγροις 6 απόστολος" !Ακολου&ή-

σατε μοι. Και είπόντος αντοϊ 'έως 'έξω | των πυλών έξελ- 55 β

&όντων δέ αυτών εϊπεν αΰτοϊς' Άπέλ&ετε μετ' εΙρήνης έπϊ 5 218 \ν

τάς νομάς νμών. ΙΑπήεσαν ονν οί όναγροι προ&ύμως· έστώς

δέ ό απόστολος προαεϊχεν αΰτοϊς ϊνα μη ύπό τίνος άδικη-

&ώσιν, ϊως 'ότε πόρρω γενόμενοι αφανείς έγένοντο' ύπέ-

στρεψεν ■ δέ ό απόστολος συν τώ όχλφ είς την οικίαν τον

στρατηλάτον. 10

ΙΙερϊ της γυναικός Χαρισίου πράξις

82 Έτυχεν δέ γυναικά τινα, Χαρισίου τον 'έγγιστα τοϋ

βασιλέως, η όνομα Μνγδονία, έλ&εϊν έπί τό &εάσασ&αι χαϊ

ϊδείν όνομα νέον χαϊ &εόν νέον καταγγελλόμενον και νέον

άπόστολον έπιδημήσαντα τη αυτών χωρα' έφέρετο δέ ύπό 15

τών ιδίων δούλων και δια τον πολύν οχλον και την στενο-

χωρίαν οΰχ ηδύναντο αυτήν εισαγαγειν προς αντόν. 'έπεμψεν

όέ προς τον 'ίδιον άνδρα ϊνα πέμψη αύτη πλείονας τους αύτη

εξυπηρετούμενους· ηλ&ον δέ και προσηλ&ον αύτη ϋλίβοντες

1 έκ.] 88η»ί&β αάά \ || 2 τούτον οπι υV βίαβ ( || θ. λ.] #. τη τε

γνναικί καΐ τη 9νγατρΙ λ. αντον Ρ || αντ. εΐοαγ.] είς τον οίκεΐον αντ. κοι

τώνα άπάγωαιν Ρ ένδον τον οίκον αάά V ηοη ηχΜα αϊ αάά ( | 2-3 α. δε

ε.] τούτον δε γενομένον (βχ λεγομένον β^) Ρ β4 οιιπι οβρίβββηί β»8 βΐ

χα&το άαχΪ88βηί '( || 3 λέγει Ρ || 4 είπ.] άπελ&ών μετ' Ρ αντον ταντα

αάά V: ί€Γ ε'ίποντο (() ϋ/' 158, 15 || αντών Ρ \\ εως] άοηβο άυχϋ εοβ ( ||

πνλ.] έξηλ&ον αάά ϋ V: ^8; 104, 3; 123, 9; 126, 2; αϊ || 4-5 δε α. ([)

οτπ Ρ || 5 άπέλ&ατε μετά V || · άπ. ο.] καΐ άπ. V { || εστη Ρ \\ " προ

σεχών Ρ || 8 γενόμεναι ϋ γεγόναοιν V || έγέν.] τότε αάά V \\ 9 σ. τ. δ. ό

άπ. Ρ || ,8-10 νπ. - στρ. ρο$ί 11 \ || 10 στρατ.} ρανάί αάίβεΐίί άφαΐ υ«φιβ

αά ο 150 V: ϋ/' ρταε[

Ρϋ 11 βοίαβ οοί&αηβ άβ Μ^βάοηϊ» βί Οΐιβ,ηδϊο ( || 12 Χ. (()] ^α-

μετήν} Χ.?? || 13 ήλ&εν Ρ || 14 δν. - κατ.] ηοαυπι ιιίβιιπι ηουϊ <1βί ςυΐ

ηιιηΐίαΙιαίιΐΓ ( || όν. - κατ.] τον άπόστολον τον νέ. θ·, καταγγελλοντος

Ρ || όν.] $α· όραμα1! || 15 τη α. έπ. Ρ \\ χ.] βί ββάβϋαΐ ίη Ιβοίϊοίΐ αάά (:

«/" Ρίι 45, 14 || 18 τ. ί'. α. (()] την Ιδίαν γαμετην τον στρατηλάτον Ρ ||

ιβ-ιβ 1να . ίξνπ,] βί ιηϊβϋ αρρ&πίοΓββ 8ΐΐ08 | || 18-19 α. πλ. - έξνπ.] τινάς

προς αντην "να ταύτην προς τον άπόστολον είσαγάγωσιν Ρ || 19 $ΰτ

έξνπηρετησομένονς?? || 19 έλθ-όντες Ρ || 19-198.1 ηροσ. - άνθ-ρ.] ταύτην

λαβόμενοι ϊτνπτον τον οχλον έπϊ τό τόπον την μνγδονίαν ποιηααι Ρ

ρηβΗ βίαβ οββάβββ,ηί ρορηίιιιη βί Γβρβίΐβΐι&ηί πιτιΐίοβ ιη || 19 5ΰΓ προηλ-

9ον αντης? (()
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καϊ δέροντες τους όν&ρώπονς. Ιδών δέ ό απόστολος εϊπεν

αυτοϊς· Τίνος ϊνε/.εν καταστρέφετε τους ερχόμενους άκουσαν

VI τον λόγον, οι και προ&νμίαν 'έχουσιν; υμεΐς δέ βούλεσ&ε

παρ έμοι μεν είναι, πόρρω τυγχάνοντες' κα&ώς είρηται

5 έπϊ τον όχλου τοϋ Ιρχομίνου προς τον κύριον , οτι Όφ&αλ-

μονς μεν έχοντες ου βλέπετε, και ωτα 'έχοντες ουκ άκοΰετε.

Και 'έλεγεν προς τους όχλους· Ό 'έχων ώτα άκούειν άχουέτω·

Καί' Δεϋτε πρός με πάντες οι χοπιώντες και πεφορτισμένοι,

χαγώ αναπαύσω νμας.

10 83 Άπιδών δέ προς τους βαστάζοντας αυτήν είπεν αΰτοϊς'

Ούτος ό μακαρισμός και ή παραίνεσις

ό εκείνοις έπαγγελ&εϊς νμϊν

αύτοϊς έστιν τοις έπιφορτισ-

μένοις νϋν. ΰμεϊς εστε ο'ι τα

15 δυσβάστακτα φορτία βαστά

ζοντες καϊ αύτης κελεύσει,

παραφερόμενοι· και άν&ρώ-

ποις νμϊν ουσιν

περι υμών είρηται, οϊτινες

30

δυσβάστακτα φορτία βαστά-

ζειν ειδότες τω πλησίω χρίνειν

ου παύετε, ουδέ συνιεϊτε ότι

καϊ αυτός όμοιοπα&εϊς ναών

εϊσιν άν&ρωποι χαϊ μιας έκά-

τεροι τυγχάνετε φύσεως" και

ώσπερ τοις ζωοις σοβαρώς

οϊδατε τούτοις φορτώνειν καϊ

έπαχ&η άνηλεημόνως παρίχειν

φορτία, όντως χαϊ προς τους

5 Μ&γο 8, 18 Ι ' Μ&ίτΛ 11, 15 Μ&γο 4, 9 || 8 Μ&«1ι 11, 28 || 14 οί

ΜαίΛ 23, 4

ωσπερ τοις άλόγοις ζφοις έπι-

τι&έασιν νμϊν

φόρτους, τοϋτο νομίζοντες ο'ι

2 κατ.] τνπτετε Ρ || 3 έ'χ.] τελίαχειν τά λεγόμενα αάά ϋ τοντον

άκονσαι μη όντως αδελφοί μου ποιείτε αάά Ρ ιιοβφΐβ βίηάθίϊβ β08 ρβΓ-

£θγθ [ || δε οτπ Ρ || 4 μεν παρ' έ. ε. Ό: $ϋτ παρ* έμοί μένειν?? παρ' έμε

ΙέναιΫ (ί) || πόρρω&εν ϋ: </ 197,8; 192,3 || είρ.] άϊχϋ άοπιϊηαβ ( || 5 πρ.

τ. χ. έρχ. Ρ \\ τον οπι ϋ: ο( 155, 11 || 6 μεν οτπ ϋ: άβΙΊ || ον οτη Ρ ||

ονκ οτη Ρ || 7 χ. ελ. - άχονέτω οτη \: άίΙ? ο( 11 || χαϊ - ό.] πρ. δ'ε τ. δ.

ελ. ϋ: 4 || 8 πρός με οτη Ρ || χεχοπιαχότες ΪΙ || 10 άπιών V || 11 χ. ή

παρ. οηι (: άβΙ? </7; 12

12-202,2 ϋ £( Ρ $βραι·αίΐτη άβάίτηηί: τηηΐία οητη ηβιιίτο Ιίοτο ηο$ίτο

εοηςΓηβηϋα {

υ 13 αντοϊς έ.] οοηίίη^ΐί (: $εΓ ούτος νπάρχει?? | ί«· πεφορτια-

μένοις \\ 14 νϋν αηίβ ούτος (11) ί || 17 ΐΰΓ περιφερόμενοι ? \\ 24 ίϋτ

φορτΙα? ο[ 15; 199, 13 || 24_199,3 τοντο - εϊσιν] ηβο ηοιιβπιιιί, οπιηββ

ΗοιηΐηβΒ οογ&πι άβο αβηνιοδ β88β (: 8βά «;/" Ρ

Ρ "-"> β. είδ.) ΰΓ 139, 4 || 16 τον πλησίον?? || 17 πανεσΰε νοΜΐ

β% σννίετε | 18 $ογ αντοϊ \\ νμϊν Υεαιβΐ || 22 οϊδ.] ο( 139, 4
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την έξουσίαν κα&' υμών έχον

τες ότι ούχ έστέ άν&ρωποι

οιοι και αυτοί εΐΰιν, είτε δού

λοι είτε έλεύ&εροι·

ουτε γαρ τους πλουσίους ή

χτησις όφεάήσει τι, ουτε τονς

πένητας η πενία ρύσεται από

της δίκης" ούτε ειληφααεν έν-

τολην ην ού δυνάμε&α ποιη-

οαΐ' ουτε φορτία δυσβάσταχτα

ήμΐν έπί&ηχεν α οϋ δυνάμε&α

βαστάσαι' ουτε οιχοδομην τοι-

αντην ην ο'ι άν&ρωποι κτί-

ζοναιν ουτε λί&ους λατομησαι

και οϊχους χατασκευάσαι ώς

οι τεχνϊται νμών δια της Ιδίας

έπιστήμης ποιοΰβιν. ταύτην

δε* την έντολήν ειληφαμεν παρά

του κυρίου ϊνα 6 ονκ αρέσκει

ήμϊν ύπό άλλου γινόμενον

τοντο αλλφ τινι μη ποιονμεν.

84 απέχεσ&ε ουν πρώτον

της μοιχείας" πάντων γαρ τών

καχών αύτη έβτιν άφορμη'

ομοφύλους ώς 'έφαμεν άν&ρώ-

πονς ποιέϊν,

χάν τε δονλοι τφδε \ τώ βίω 5

είσϊν καν τε Ιλεύ&εροι, καν

τε πλούσιοι και πένητες.

10

56 Β

16

20

και ον τά κα&' έαυτών πρό- 220 ν7

τερον Ιννοώμεν οία και όσα

εισίν , καϊ της έχει περί τού

των έπιμιμνήσκεσ&αι δίκης· 26

άλλα τά του πέλας χρίνειν

μάλα είδότες τά ο'ιχέία περι-

στέλλειν ειώ&αμεν.

τούτων ονν πάντων άπέ-

χεσ&αι παραχαλώ, οίον πορ- 30

νείαν, μοιχείαν, άκα&αρσίαν,

3 εισιν] ηοη ηυ,ΙΙα αάά \ || 4 &.] ρίητα αάά \ || 9 κτίαις V \\ $ογ

ώφελήοει? || 16 αν&ρ] ϊαΤοτί ( || κτ.] βίΐ» ουηι βΒ,ρίβηϋίΐ αάά ( || 18 χ. ο.

κατ. οτη \: άβΠ ο[ 15 || 22-24 8 - ηοι.Λ ίαοίαηηβ βΐ^ηΐά ς[ΐιο<1 ροββαηΐϋβ \ \\

24 ίΰΓ ποιώμεν? \\ 29 άπ.] αϋβίίηβΓβ (ρβηάβηε άο ϊΙΙο ϊιΛβπιιιι·) (

5 τφδε] έν τώδε ν$βη€τ: ΰ? 200, 25 || 6 βογ ωσιν? || ' καϊ] λ;γ καν

τε? || 22-28 καϊ ον - ε£ώ9: οτη \ || 23 εετ έννοονμεν?? έννοεϊν ν$βιιιτ ατίβ

τηείίνί ίβά Ιιαεο οτηηία άυ,Μα || 27 είό.] ο( 139, 4 || 30 ί<τ πορνείας αο ίίο

τείίαηα ?
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'ίπειτα και κλοπής, ητις Ίον-

δαν Ίσκαριαίτην δελεόσασα εις

άγχόνην ηγαγεν όσοι γαρ τη

πλεονεξία οίκοϋσιν ονχ όρώσιν

5 τά υπ αυτών γινόμενα· και

από της αλαζονείας χαϊ από

πάντων των αισχρών πρά

ξεων, μάλιΰτα τών σωματι

κών, έν ω χατάχρισις αιωνία

10 γίνεται, 'ίστιν γαρ αντη η

μητρόπολις τών χακών απάν

των ομοίως δέ χαϊ τονς

ύ'ψαυχενονντας άγει είς τυ

ραννίδα, χατασπώσα αύτονς

15 είς βά&ος χαϊ χειρουμένη

αύτονς ϋπό τάς αυτής χείρας,

ίνα μη -8·εάσωνται α πράτ-

τουαιν ό&εν τά διαπραττό-

μενα ΰπ αυτών άδηλα αντοϊς

20 έστιν.

85 άλλ' ΰμεϊς πάντων τών

άγα&ών εύάρεστοι γίνεσ&ε τω

ϋ-εώ

25 έν πραότητι χαϊ ήσυχία' τού

των γαρ φείδεται ό &εός, χαϊ

ζωήν αΐωνίαν παρέχει χαϊ τον

ϋ-άνατον έξον&ενεϊ' χαϊ έν

έπιειχεία, πάσιν τοις άγαϋ-οϊς

30 έπακολου&εϊ, ή πάντας τούς

έχ&ρονς χαταγωνιζομένη χαϊ

τον στέψανον της νίχης μόνη

λαβοϋαα' έν ησυχία χαϊ τω

1 οί αοί 1, 18 || 22 οΓ £ιιο 6, 36

πλεονεξίαν, φιλαργυρίαν, χαϊ

πάν δ τι χαϊ παραβλάπτειν

την ιρυχην ΰμών οϊδατε.

και γίνεσ&ε όγα&οϊ, οίχτίρ-

μονες, έλεημονες, άμνησίκαχοι,

φιλόπτωχοι, δίκαιοι, είρηνιχοί,

μετά πάσης της πραότητος έν

τωδε ζώντες τω βίω.

3 <*αί από πλεονεξίας·) οσοι? (0 || 4 ιογ εΐκονσιν? ((?) || ' $ογ πα

σών ?? (ΰ/' 109, 13; ο 126 β) άΐΙΊ οπι { || 8 μάλ. τ. σωμ.] βί σοππηβΓΟΪο

οάϊοβο βΐ οοηϊαηοΐϊοηβ ιπιρυΓα [ || 9 ώ] εβν %? ο[ 10 αντη βί 203, 18;

210, 11 || 10->ι ε. - απ. οηι \: 4201, 9 || 10 άβΐ ή? || 13 α. είς τ.] ιιϊ οοπι-

ρΓβΗβηάίί ( || 21-201,5 ρίεταφιβ τηϊπ οοττηρία: ο( \ || 21 «τ αΙώνιον??

ο/" 191, 11 ί| 20 <?Τί?> πάσιν? || 33 ιοτ λαμβάνοναα?
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δια χειρός όρέγοντι τοις πένη-

αιν και πληρονντι τό ένδεές

των λειπομένων, κομίζουσα και

μεταδίδουσα τοις δεομένοις'

μάλιστα τοις έν αγιωσύνη πο-

λιτευομένοις' αύτη γαρ έπί-

λεκτός έστιν παρά τω &εω

και εισάγουαα είς την αϊώ-

νιον ζωήν αυτή γαρ μητρό

πολις έστιν παρά τω &εω των

άγα&ών απάντων ο'ι γαρ μη

άγωνιζόμενοι έν τω σταδίω

του Χρίστου ον μη τνχωσιν

της άγιωσΰνης. η δέ άγιω-

σννη ώφ&η έκ τον &εοϋ, κα

ταργούσα την πορνείαν, κατα-

στρέφουσα τον έχ&ρόν, εύαρε-

στοϋσα τφ -θ-εφ. ά&λητής

γαρ αήττητος έστιν, έχουσα

αξίωμα τον &εον, παρά πολ

λών δοξαζομένη. πρεσβευτής

έστιν ειρήνης, καταγγέλλουσα

ειρήνην. εϊ τις κτήσεται αντήν,

άφρόντιστος μένει, τω κυρίω

εναρεστών, προσδεχόμενος τον

καιρόν της άπολυτρώσεως.

ουδέν γάρ παράτοπον διαπράτ

τεται, παρέχουσα ζωην και

άνάπανσιν και χαράν πάσιν

τοις αυτήν κτωμένοις.

86 ή δέ πραότης τόν &ά-

νατον ΰπέταξεν, υπ έξουσίαν

αυτόν ποιήσασα' ή πρείότης

10

15

221 ^

20

και γαρ

έχει

ε'ϊ τις την τοιαΰτην

26

30

πραότητα

1-2 $ατ δρέγειν βί πληρούν (()?? ο/" 3 || 5 βογ μάλιστα <ίέ> προβζήχει

νμΐν> έν άγιωσννχ {^ηαβ ΐ$1 ρτο άγνεία: ή' 202, 6; 8; 207, 20 ; 217, 15 οοηϊ

οητη \) πολιτενεσ&αι??? (() || 12-13 άγων. - Χρ.] βχ άγνιζόμινοι (ί) Μβτ-

ροΐαίίοηε β(γΊΊ || 13-14 ον - όγ.] ώΆϊΙ Ταοηΐ Γ&οβΓθ ροββυηί [ || 16 τ. πορν.]

ηι&ΐιιπι ( || 80-21 π. π. ά.] οιιπι αραά πιυΐίοβ ίηιιβηίίιΐΓ ί II 21 ί6ΙΓ πρεαβεν-

τΙς?? </ 18 || 52 ειρήνης] οοηοοΓάίδβ (: #202, 4 |] 23 εΐ τις βί <? ί άβ ίβτη-

γβταηΐϊα ά'ιοΐα \ || 27 βοτ άτοπον ?? οάϊθ9ΐιιη (
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τον έχϋ·ρόν χατεδονλώσατο ■ τον έχ&ρόν καταδονλοϋται ■

άλλα καί

ή πραότης ζυγός έστιν άγα&ός· η πραότης οΰδένα φοβείται

καϊ τοϊς πολλοίς ουκ έναντιούται· ή πραότης είρηνη έστιν καϊ

5 χαρά και άγαλλίααις της αναπαύσεως" μείνατε ονν έν τι}

άγιωσυνί] και δέξασ&ε την αμεριμνίαν και έγγνς γίνεσ&ε της

πραότητας· έν γαρ τούτοις τοις τρισϊν κεφαλαίοις εικονογρα

φείται ό Χριστός όν έγώ καταγγέλλω ΰμϊν. η άγιωσννη ναός

έατιν τον Χριστού, και ό οίκων έν αύτη οίκητηριον αντην

10 κτάται" τεσσαράκοντα γαρ ημέρας καϊ τεασαράκοντα νύκτας

ένήστενσεν ονδενός γευσάμενος· και 6 ταΰτην φνλάττων έν

αυτή οικήσει ως έν δρει. ή δέ πραότης καύχημα αντον έστιν

εϊπεν γάρ Πέτρφ τω ονναποΰτόλψ ημών ]Απόστρεψον την

μάχαιράν σον είς τά οπίσω καϊ αποκατάστησαν εις την &ηχ?}ν

222 \ν Ιό αυτής· εΐ γάρ η&ελον τούτο ποιησαι, μη ουκ ηδυνάμην πλέον

ή δώδεκα λεγεώνας παρά τοϋ πατρός μου παραστησαι άγ-

γέλων ;

87 Ταύτα είπόντος τοϋ αποστόλου παντός τοϋ όχλου

άκούοντος αλλήλους σννεπάτονν &λίβοντες· η δϊ γυνή Χαρι-

20 σίου τοϋ συγγενούς τοϋ βασιλέως έκπηδήσασα έχ τοϋ δίφρου

και έαντην ρί-ψασα έπϊ της γης 'έμπροσ&εν τοϋ αποστόλου

καϊ τών ποδών αυτού άπτομένη καϊ δεομένη 'έλεγεν Μα&ητά

τοϋ &εοϋ τοϋ ζώντος, εϊσήλ&ες είς χώραν 'έρ-ημον έν έρημία

γάρ οϊκοϋμεν, έοικότες ζωοις αλόγοις έν τρ ανάστροφη ημών

25 νΰν δέ διά τών σων χειρών σω&ησόμε&α· δέομαι ουν σον,

φρόντισόν μον καϊ ενξαι υπέρ έμοϋ, ίνα ή ευσπλαγχνία τον

υπό σον καταγγελλομένου &εον γένηται έπ έμέ, κάγώ γένωμαι

10 οί Μ&ΜΗ 4, 2 || 13 ΜαΜΙι 26, 52; 53

1 8ΰΓ τό? (()

3 ζνγ.] ταύτης αάά Ρ || 1 είρ.] οοηοοΓάίβ, ( : β/" 201, 22 || 5 τ. αν.] $α· και

άνάπανσις?? (() |) 6 άμερ.] ΙβηιρθΓβιιί,ίβπι | || γενήσεσ&ε Ρ \\ 8 νμ. κατ. Ρ ||

νμ. οτη \: άΛΊ 6 || 9 Χρ.] άβί ( || 9-10 χτ. αυτόν Ρ ίβπιρβΓ8ηΙϊ&

ββί Γβφΐϊββ άβί αάά ( || 11 μηδενός Ρ \\ 11-12 «V - ορει] ίη βο ΟΙιηβΙιΐδ

1ια1»ϊΐ3.ί ( || 12 πραντης V: ο( 3 αϊ \\ 14 μάχαιρα Ρ || 15 ήϋ-.} διαγγέλων αάά

Ιί || μή ονκ ομ Ρ || 15-16 πλείονας των δώδ. λεγεωνών λαβείν άγγ. ίκ τ.

έμον π. Ρ || 16 αγγέλους V || 18 τ. απ. είπ. Ρ || παντ. (()] κάί V || 19 άλλή-

λοις Ρ μάλλον αάά 11 || »λ. συν. Ρ || 21 I. τ. άπ. έ. τ. γ. ρ. Ρ || 22 κ. δε.

οχη Ρ || 23 ό είς ερ. χ. έλ&ών Ρ \\ εΐο.] «τ 8ς ήλ&ες ? || 23-24 έν έ. γ.]

ερημον γ. βίον Ρ || 24 ξ. γαρ άλ. έοίκαμεν τ. ημ. αν. (οπι έν) Ρ || 25 διά τ.

α. δε χ. ταννν Ρ || σωθ-.] κτ τι&αοενόμε&α? (() || οοι Ρ || 27 έμοί Ό
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αντον οϊχητήριον , και καταλλαγώ έν τη ενχή χαϊ τή έλπίδι

και τή πίστει αντον, και δέξωμαι κάγώ σφραγίδα, καϊ γένω-

μαι ναός άγιος, και \ χατοικήση έν έμοι αυτός. 57 Β

88 Και ό απόστολος εϊπεν Εύχομαι χαϊ δέομαι ύπέρ

ναών πάντων αδελφοί των εις τον κνριον πιατενόντων και 5

ναών των άδελφιδών των εις τον Χριστόν έλπιζονσών Ίνα

εις πάντας χατασχηνώση ό λόγος τον β-εον χαϊ έν αύτοϊς

ένσχηνώση· ήμεϊς γαρ αυτών έξονσίαν ουκ 'έχομεν. Καϊ ήρ-

ξατο λέγειν προς την γυναίκα Μυγδονίαν Ανάστα από της

γης χαι αναπόλησαν σεαυτήν ουδέν γάρ σε ωφελήσει 6 έπί- 10

&ετος κόσμος οντος, ούδέ τό κάλλος τον σώματος σον, ονδέ 223 ν

τά άμφιάσματά σον άλΧ ουτε ή φήμη τοΰ περϊ σέ αξιώ

ματος, οντε ή έξονσία τον χόσμον τούτον, ουτε ή κοινωνία ή

ρνπαρά ή προς τον άνδρα σου αΐιτη όνήσει σε στερη&έίσαν

από της κοινωνίας της άλη&ινής' ή γάρ φαντασία τον χαλ- 15

λωπισμον καταργείται, χαι τό σώμα γηράσκει χαι άλλάσσεται,

χαϊ τά ένδύματα παλαιονται, χαϊ ή έξονσία χαϊ ή δεαποτεία

παρέρχεται μετ αυτών χαϊ ΰπόδικον είναι, έν ώ ήδη πολλοί

έπολιτεύααντο. παρέρχεται δέ καϊ ή χοινωνία της παιδοποάας

ώς δη χατόγνωσις ούσα. Ιησούς μόνος μένει άεϊ χαϊ οι εις 20

αυτόν έλπίζοντες. Ταϋτα ειπών λέγει προς τήν γυναίκα ·

1 οίκ.] αηοϊΐΐα $ΰτ οΙκέτις?? \\ καταλέγω V || <αι;τώ> έν? <υμΐν)

έν? (\) || 3 κ. δ. κ. αφ. οτη \ || 8 αυτός] ό 9-εός ό και παρααοϋ ημΐν

κηρυττόμενος αάά Ρ: β(202, 21 || 4 εφη ϋ: ο( 21; 204, 2; 11; 19; αϊ |'

5 απάντων II || άδ. οτη Ρ || των - πιστ. οπι \ || κύρ.] ήλπικότων και αάά

Ρ: ο[ 6 || πιατεναάντων Ρ || 6-4 κ. νμ. - έλπ. οτη Ρ: ο( 5 || 6 των είς -

έλπ. οτη | || 7-8 έν α. ένακ.] κατοικήσει αυτός συν αντώ Ό: βογ ένακ. (μβΐ

ένοικήσ%) έν α.? ε£ 207. 17; 168, 19 || 8 ήμ. - εχ. οτη Ρ υο1)ί3 βηίπι άβΛ,β.

β8ί ροΐββί.83 ίη 8ΠΪΠ183 υβ3ΐΓ»8 ( || κ. ηρξ. (β] ηρξ. ούν II || 9 «τ γυναίκα-

Μυγδονίαΐ (β ο{206, 14 ββ; Ρ/ι 7, 19 || έξεγείρον V || 10 άναπ.] άποκόαμη-

αον Ρ ββίο πιβπιΟΓ Ιιιϊ \ || ουδέ Ρ: ΒΰΓ οϋτε?? β/" 11; 12 || 10-11 σε - ούτ.]

ό κ. 8ν φορείς όφελήαει σοι Ρ || 10 έπί&.] βνιχα (: «τ έξΙτηλος?? έπί-

κηρος?? ο( 13 || 11 βογ οϋτε? ίίβτη α β?? ϋ( 10 || κάλλ.] ωσαύτως αάά Ρ:

ο(178, 8-9 || σον οιπ V || 11-13 οϋδε - άλλ' οτη Ρ \\ 13 ιοτ ούδε? οί 10 \ ή

π. σε τ. ά. φ. Ρ || 18 βο· οΰδε? ε/Ί1 || τ. κ. η έξ. Ρ \\ τούτου ομ Ρ

Άχχχΐ (: ο( 10 || ΒΰΓ ούδε? ΰ( 10 || " ά. σου] σον α. γινομένη Ρ || αυτη -

στ.] καϊ γάρ αντη αποστερεί Ρ: ο[ 152, 22 || 16-31 ή γάρ - έλπ.] αλλά μένειν

άεϊ (Ζ δεΐ??) εν αγνεία καϊ κα&αρά συνειδήσει (ϋ/~ βρ αά Τϊτη 1, 3, 9) είς

οντινα καϊ βίον ό &εός έπαναπαύεσ&αι οίδεν (ο/- 139, 4) Ρ \\ 16 το σ.] ραΐ-

οήΐαάο ί || 18 μ. α.] βογ μετά τοϋ?? ([) || είναι <πο/ίϊ>??? || έν - πολλοί]

ρΓοηΐ (ΐαίβίΐιΐθ ( || 30 ώς - ούσα] οιιπι ωιιΐΐο οοηίβπιρίιι ( || 31 ταϋτα] δε

αάά ϋ || είπ.] 6 απόστολος αάά Ρ \\ λ. ([)] άπεκοί&η ϋ: ο{4; 189,6
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"Απελ&ε μετ' ειρήνης, χαι ό κύριος των Ιδίων μυστηρίων αξίαν

σε ποιήσει. "Η δέ εϊπεν Φοβούμαι άπελ&εϊν, μή με άρα

χαταλείιρας άπέλ-θ-ης είς άλλο 'έδ-νος. Ό δέ απόστολος εϊπεν

αντή' Καν έγώ πορεν&ώ, ού καταλείψω σε μόνην , αλλά Ίη-

5 σους δια την ενσπλαγχνίαν αυτόν μετά σον. Ή δέ πεσοϋσα

προσεχννν,σεν αυτόν χαϊ άπήλ&εν είς τον οϊχον αυτής.

89 Χαρίσιος δέ ό συγγενής Μισδαίου τοϋ βασιλέως λου-

σάμενος άνήλ&εν χαϊ άνεχλί&η δειπνησαι. έξήταζεν δέ περι

της Ιδίας γαμέτης που έστιν ού γαρ έληλύ&ει είς άπάντησιν

10 αύτοΰ από τοϋ Ιδίου χοιτώνος ώς ίί&ος εϊχεν α'ι δέ ϋ-ερατται-

νίδαι αντής ειπον αυτω· ΙΛνωμάλως 'έχει. Ό είσπηδήσας

ύσηλ&εν εις τον χοιτωνα χαι εύρεν αντήν χαταχειμένην εις

την χοίτην χαϊ ϊσχεπασμένην χαι άναχαλύψας αυτήν χατεφί-

λησεν αντην λέγων Τίνος 'ένεχεν σήμερον περίλυπος ει; "Η δέ

15 εϊπεν 14νωμάλως 'έχω. "Ο £έ λέγει προς αυτήν Διά τί γαρ

V σχήμα ουχ έποίησας της σής έλευ&ερίας χαι 'έμεινας έν τω

οϊχω σον, άλλ' απελ&οϋσα χατήχονσας λόγων ματαίων χαι

'έργα μαγιχά έ&εάσω; αλλά ανάστα, συνδείπνησόν μοί' άνευ

γαρ σον ου δνναμαι δειπνησαι. "Η δέ εϊπεν προς αντόν

20 Σήμερον παραιτονμαι' πάνυ γάρ πεφόβημαι.

90 Ταϋτα άχούσας ό Χαρίσιος παρά της Μνγδονίας

ουχ ήβουλή&η έξελ&ειν έπι τό δεϊπνον, αλλά παρεχελεύσατο

τοις οίχείοις αύτοϋ ϊνα προσαγάγωσιν αντην σννδειπνήσαι

1 έν ειρήνη Ρ: ε/· 1.97, 5 \\ ιδ.] άΐηίηοπιπι ( || 2 εφη V: ή' 203, 4 | με

αρά] πως με Ρ || 3 είς έτερον (ε{ 174, 14) έ'θ. απ. Ρ )| 4 καν - αλλά οπι \ \\

4-5 ά. Ί. - ε. α.] άλλ' δ κύριος μετά της α. χάριτος χαϊ ενσπλαγχνίας εστω

Ρ || 5 αύτοΰ ζεσται) ? ? ί/ 146, 18 || μ. α.] Ιθ ηοη άβββΓβί \ || πεσ.] κα9εσ9εΐσα

Ό: ζπρός τους πόδας αυτόν) πεσ. ? || β αύτώ V: ϋ[ 186, 16 || οι. α.] ίδιον

οί. V: 0(118, Ρ || 8 *. άν. οτη \ \\ 9 τ. γ. της Ιδ. Ό || ιδ.] αύτοΰ αάά Ρ:

ή 150, 4; 184, 16; 188, 4; 194, 8; 212, 5 (Ρ ίοΐιιε) || ποΰ I] το τί γί-

γονεν Ρ νΛ>ϊ ββ8βΐ ( || έλ.] ώς εί'ω»εν αάά Ρ: ο/" 10; 158, 2; 199 , 28;

ο 138β {Ρ ίοίηε); 205, 6 || 10 ώς ε. ε. οτη Ρ {ο( 9) \: άέΙΊ || »εράπεναι II:

8ΰΓ &εραπαινίδες? || 11 α. ει. α.] εφηααν V βϊιιβ άϊχβΓαηΙ βϊ (: ο[ 203, 4 || άν. ?.]

ηοη 1ϊ1>βΐ βϊ ί ίη οαΙ»ϊου1ο οοπιπιθΓ»ίιΐΓ άοιηίηα ηο8Τ>α τη : ο[ 15 || 12 κοιτ.]

αντής αάά Ρ || 12-13 κατ. ε. τ. κ.] κατακλίνης κειμένην Ρ: ο/~ 147, 13 \\ 13 ίοτ

χλίνην ? ο(188, 18 || κ.έοκ.οπιΡ || άποχαλύψας V οπι ί || 14 αυτήν οτη Ό || 16 άιοϋ

βϊ ί || ίε] χαρίοιος αάά Ρ \\ εϊπεν V άίοϋ { || πρ. α. (β οτη V || 18 άλλα

οτη Ρ || άναοτάσα ί/ επΓ^β ιη βί «χί αάά ( || 19 δ. ού δύ. Ρ || εφη V άίοίί \ :

ϋ( 203, 4 || πρ. α. (β οπι Ό || 20 παρ.] ηβ οβηβπι ίβουπι ηβα άοπηΐαιη ίεουιη

αάά ( ς[ΐιία ηβηυβ οΐΐιυπι ηβςαβ ροίυπι αοοβρΙαΓα 8απι, ββά ηβο ίη βΙ,ΓΛίυπι

ίηηηι (ΐαίββοβπι τη || 22 - δει.] δειπνησαι Ρ \\ αλλά π.] π. δε Ρ || 23-205,1 'ίνα-

αντώ] ΐηίβΓΓβ (οίονιπι) ηΐ οβηαΓβί οοΓαπι βα ( | 23 "να πρ. α. οπι Ρ
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αντώ' εισαγαγόντων ονν ήξίουν αυτήν σννδειπνήααί αντφ·

ή δέ παρητεϊτο. μή βονλη&είσης ονν αυτής μόνος | έδείπνησεν 58 Β

λέγων αντή' Δια σέ παρητησάμην δειπνήσαι παρά τω βασιλεϊ

Μισδαίφ, και συ ουκ ήβονλήϋ·ης σννδειπνήσαί μοι; *Η δέ

'έψη' Δια το άνωμώλως με 'έχειν. Άναστάς ονν ό Χαρίοιος 5

κατά τό ειω&ός έβονλετο σνγχα&εύδειν αύτη· η δέ 'έψη'

Ούχ εϊπόν σοι τήν σήμερον παραιτήσασ&αι;

91 Ταϋτα άκονσας απελ&ών εις άλλην κλίνην έχοιμή&ψ

έγερ&εις δέ έκ τον ύπνου ειπεν Κυρία μον Μυγδονία άκουσον

τον όνείρον τον όφ&έντος μοι. εΐδον έμαντόν άναχεκλιμένον 10

έγγύς Μισδαίον τον βασιλέως, χαι παρέχειτο ήμϊν πανδέκτης·

και εΐδον άετόν κατελ&όντα απ ονρανον και άρπάσαντα

απ 'έμπροσ&εν έμον τε και τον βασιλέως δυο πέρδικας, ονς

εϊσήνεγκεν εις τήν έαυτον καρδίαν και πάλιν έπέστη ήμϊν

περιιπτάμενος έπάνω ήμών 6 δέ βασιλεύς παρεκελενσατο τό- 15 225 \ν

ξον αντφ άφεϋ·ήναι· 6 δέ αετός πάλιν ήρπαξεν άπ' έμπροσθεν

ήμών περιστεράν χαι τρυγόνα. ό δέ βασιλεύς έξέπεμ-φεν

κατ αύτον βέλος· και διήλ&εν αντοΰ από πλευράς εις πλευ-

ράν, και ονκ ήδίκησεν αυτόν ο δέ μηδέν άδιχη&έις νχροϋτο

είς τήν Ιδίαν καλιών, και δινπνισ&εις έγώ 'ίμφοβός είμι και 20

περίλυπος, διότι γευσάμενος ήμην του πέρδιχος, χαι οϋ σννε-

χώρησέν μοι ετι προσαγαγεϊν τω στόματί μον. Ή δέ Μυγ

δονία 'έφη προς αντόν Ό όνειρός σου καλός έστιν αν γάρ

χα&' ήμέραν πέρδικας έσϋ·ίεις, 6 όέ άετός ούτος ονκ ην γευ

σάμενος πέρδιχος 'έως τοϋ ννν. 25

1 αντφ] ταύτην παραχαλεοαι αάά Ρ || ειααγ. - αντφ οιη Ρ: $ογ εΐαε-

νεγχόντων ούν ήξίου α. α. α.? (() || 2 αυτής οπι Ρ || 3 παραιτηαάμην Ρ:

ο(160, 12 || δ. π.] εα· σννδειπνήααί ? ο/ 204, 18; 209,0 || π.] μετά Ρ ||

5 δια - εχ.] ψάβ. ηοη ΙΛθί ιηίΐιί {: β/" 204, 11 \\ με ε.] ε. έμ'ε τούτου χάριν ου

βονλομαι Ρ || 5-6 κατά τό εΐ. ό χαρ. Ρ || 6 τήν συνήθ-ειαν {/: τβοΙεΊΊ ε/" 204, 10;

209, 6; 226, 13 || ήβούλετο Ρ: ΰ} 209, 3; 211, 8 || συγχαθευδήοαι Ρ II η δε ε.

οπι Ρ βί αάά \ \\ 7 παρ.] με εααον Ρ αί άοπηΪΓβ Ιίοβ&Ι βοΐί αάά ( || 8 ε.

&. απ. Ρ |1 έκοιμή&ην Ρ || 10 Εαυτόν Ρ \\ 12 χ. ε.] ε. δε V \\ άπ'] έχ

τον Ό || 13 π. δύο Ρ \\ ους] ας χαΐ Ρ: ο(227, 22 || 14 ε. τ. αύτον χ. εΐαήν.

Ρ || χαρδ.] χα- χαλιάν (ηίάαπι β: </20 || ήμ.] έφ ημάς Ρ: ϋΓ 196, 13;

229, 7 || 15-"> ο δε β.- άφ. οπι Ρ \\ 1β ίΟΓ ένεχ»ήναι? άχ»ήναι?? || 'ήρπ. δε

πάλ. (οτη 6 ά.) Ρ || 18 αύτοϋ αΙΙ οπι Ρ || πλευράς] πλευράν Ρ || 19 ούκ ήδ.

α.] ονδεν {τωΙβΊ ηίΐιίΐ ιη) χαχείνον {4208, 24; 217, 24; ο 152η Ρ εοΐιιχ)

ήδ. Ρ || μ. άδ. οτη \ || 2°-21 χαΐ π. - ημ. οτη Ρ || 21 χαί] οτι Ρ \\ 22 έτι]

τούτον Ρ: έτι <τι>?? || τώ οτ. μ. προσαγ. Ρ || 24 ούτος] ίοΗαΒΒβ αάά \ \\

" τοϋ οτη V: ο( 189, 11; 228,22
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92 "Ορ&ρον δέ γενομένου άπελ&ών ό Χαρίσιος ένεδύσατο,

χαϊ το αριστερόν υπόδημα είς τον δεξιόν πόδα υπεδήσατο.

χαΐ έπισχών εϊπεν προς την Μυγδονίαν Τί άρα έστιν τοϋτο

τό πράγμα; Ιδού γαρ ό όνειρος χαι η τούτον πράξις. Ή δέ

5 Μυγδονία προς αύτόν 'έφη' Και τοϋτο αυτό οϋχ έατϊν φαϋλον,

άλλα χάλλιστόν μοι δοχεϊ" από γαρ φαύλου πράγματος είς

τό χρεϊττον γενησεται. "Ο <ϊέ νιιμάμενος τάς χείρας είς άσπα-

σμόν Μισδαίου τοϋ βασιλέως άπήει.

93 "Ομοίως δέ χαϊ η Μυγδονία όρ&ρΐοασα άπήει είς

10 άσπασμόν Ιούδα Θωμά τον αποστόλου, χατέλαβεν δέ αύτόν

ομιλούντα μετά τον στρατηλάτου χαϊ τοϋ παντός όχλου· χαϊ

παρήνει αύτοις λέγων περϊ της γνναιχός της δεξαμένης τον

χύριον ίν τη αυτής

ψυχή, τίνος ε'ίη σννοιχος. τοϋ 'ψνχη' χαί ο στρατηλάτης" Και

15 άρχιστ ρατηλάτον είπόντος ότι τίνος αντη γυνή; Λέγει ό άπό-

Τυνή έστιν Χαρισίον τοϋ σνγ- στόλος ■ Χαρισίον συγγενοϋς

γενοϋς Μισδαίον τον βασν- Μισδαίου τοϋ βασιλέως" Και

226 ^ λίως, Και ότι Έστιν άνήρ ό στρατηλάτης· Ό άνήρ αυτής

απόσχληρος χαι πάν ό τι τω σχληρός έστιν χαϊ εϊ τι δάν

20 βασιλεΐ εϊπη τούτφ πεί&εται, χαϊ τω βασιλεϊ εϊπη, πεί&εται

Καϊ Ότι Ον τούτω" άλλ ονδέ \

59 Β συγχωρεί αυτήν παραμεΐναι τή γνώμη ταύτη η ώμολόγησεν

χαϊ γαρ πολλάχις έπϊ τοϋ βασιλέως ένεγχωμίασεν αντήν, λέγων

αή είναι άλλην τοιαύτην είς άγόπην. πάντα ουν όσα αν δια-

25 λεχ&ής αντη ξένα αντής τυγχάνει. Εϊπεν δέ ό άπόστολος' ΕΙ

άλη&ώς χαϊ βεβαίως άνέτειλεν ό χύριος είς τήν ταύτης ψνχήν,

χαι προσεδέξατο τον χαταβλη&έντα σπόρον, οντε της προ-

27 οί ΜαΐΛ 13, 3 88

8 νπεδναατο Ρ || 3 π. τ. μνγδ. εϊπεν Ρ || τοϋτό έστιν Ρ || 4 ό ον.

φ] κατά τον ονειρον Ρ \\ τούτον οηι \: άέΐ ? || 4-5 εϊπεν δε αντώ ή μ.

Ρ || 5 ΒΰΓ 'έ. πρ. α. ? ο{ 205, 23 || χ. - φ.] ονδε τοϋτο φ. έ. Ρ || 6 χάλλ.] χαϊ

τοϋτο αάά Ρ || 7 τό οτη Ρ || μεταβήσεται Ρ || 9 οτπ Ρ || 11 αρχι-

στρατηλάτον II: ΰ/' 15; 214, 19 || π. τ. Ρ πι&^ηα \ || 12 λέγ.] πρότερον αάά

11 ιι 13 χνρ.] »εόν Ρ

ΐ4-2ΐ υ (ι ρ ςαραναΐϊιη άβάίτηιις. ίίο /Ί?Γβ «τ: ψ. χ. ό στ. ΚαΙ τίνος

αντη γννή; Λέγει δ στρατηλάτης (</ 11)· Χ. ο. Μ. τ. β., χαϊ 6 άνηρ α. αχλ.

έ., χαϊ παν ό τι <άν> (? ε/' ο 129 β) τω β. ε. τοντω πεί&εται· άλλ' ονδε ([):

215, 10

22 ταντχ οτη Ρ || 23 γάρ οηι Ρ || ί. τ. β. δε πολλ. Ρ || «τ ένεχωμία-

σεν ? (γ οτη $βά 5ΐιρ $οτ Ρ) || Μ τοι. (() ϊ. ά.] ά. έχονσαν ως αντην V || εις

άγ.] βί ϊρβ» ίΐΐυιη ιιαίάβ απιαΐ { || 2*~25 πάντα - τνγχ. οηι Ρ || 25 αντρ]

6Ϊ8 ( || αίτής] ά\> βΪ3 ί
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σχαίρον ζωης φροντίδα ποιησεται ούτε τον θάνατον φοβη-

&ησεται, ούτε Χαρίσιός τι ταύτην χαταβλάιραι δννηαηται·

μείζων γάρ Ιστιν έχεϊνος ον νπεδέξατο είς τιρ Ιδίαν ψνχην,

ει άλη&ώς αυτόν ϋπεδέξατο.

94 Ταϋτα δέ άκούσασα Μυγδονία εΐπεν τω άποστόλφ· δ

ΙΑλη&ώς χνριέ μου έδεξάμην των σων λόγων τον σπόρον, χαϊ

χαρπούς έοιχότας τον τοιούτου απόρου άποχνήσω. Λέγει ό

απόστολος" Εξομολογούνται σοι χύριε χαϊ εύχαριστούσιν αί

ψνχαί' γάρ αύται σοι νπάρχονσιν εύχαριστούσιν σοι τα σώ

ματα ά χατηξίωσας γενέσ&αι οϊχητήρια της δωρεάς σου της 10

έπονρανίου. Εΐπεν δέ χαϊ πάσιν τοις παρεστώσιν Μακάριοι

οι άγιοι ών αί ψυχαϊ ουδέποτε έαυτών χατέγνωσαν ταύτας

γάρ χτηΰάμενοι ου διαιρούνται χα-91 έαυτών μαχάρια τα

πνεύματα τών άγιων τά χαϊ όλόχληρον τον έπουράνιον δεξά-

μενα στέφανον άπό τον προσταχ&έντος αύτοϊς αιώνος" μα- 15

χάρια τά σώματα τών άγιων, ότι χατηξιώ&ησαν ναοϊ -Θ·εον 227 νν

γενέσΟ-αι, ίνα Χριστός ένοιχήστ] έν αντοϊς· μαχάριοί έστε ότι

έξονσίαν έχετε αφιέναι άμαρτίας' μαχάριοί έστε έόν τό παρα-

δο&έν νμιν μν άπολέσητε άλλά χαίροντες χαϊ όπιόντες αννα-

ναφέρητε έαντοϊς τούτο, μαχάριοί έστε οι άγιοι, ότι νμιν 20

δέδοται αΐτησαι χαϊ λαβείν, μαχάριοί έστε οι πραεϊς, ότι

υμάς χατηΐ-ίωσεν ό &εός κληρονόμονς γενέσ&αι της βασιλείας

της έπονρανΐον. μαχάριοί έστε οι πραέϊς' νμεϊς γάρ έστε οΐ

11 οί ΜαΜΗ 5, 3 88 || 16 οί Οογ 1, 3, 16; 17 || " οί Μ&ΙΙΙι 9, 6 Ιο

20, 23 || 18 οί Μ&ίίΐι 2δ, 14 83 || 21 οί Μβ,ίίΐι 5, 5

1 ποιήσειεν Ρ || 2 δύναται V: $ατ δννήαεται"! ΰ[ 1; ϋ 127 τη || 3 μείζω

ϋ || 1 ει] &ρα γε χαϊ αάά Ρ: ο[ ο 127 πι |Ι 6 μον οτη ϋ \\ τονχον τον λό-

γον τον σπόρου σον ϋ ρβΓ ρΓβοββ ίιι&δ ββτηβη αίηαιη νιβΛΐ ( || 7 έοικ. (()]

καλούς Ρ \\ τοι.] οον V οτη \: άεΙΊ \ άποκνήοκω ϋ ίη άοπιίηο ηιβο Ιββνι

αάά ( || 8 ενχ.] σοι αάά Ρ || αί] παρϊβτώααι πάσαι αάά Ρ ηοβίΓ&β η&β { ||

9 γάρ - νπ. οηι Ρ ψιαβ βηηί Ιιιβ,β. ε( αάά Ιβ,νιάβ,ηί ίβ Ειηπηΐ (πνεύματα,

ο{ 1ί) ηοβίπ ςυΐ βιιηί ιιθγ»θ ρθ88688Ϊοηβ8 ίιιαβ άοπιίηβ { || <*α2> γάρ? ||

9-10 το ο. έ'] ονβτινας χαϊ Ρ\\ 10-»' τ. έπ. α. δωρ. [οτη αίΐ της) Ρ (<·/ 173, 20;

174, 11; 175, 13; 177, 11; 178, 8; 9; 180, 18; 181, 5; 15; 182, 18; ο 146ηι;

αϊ) βρΪΓΪίαβ ίηΐ ( || 12 «τ άγνοί?? (Π ο[14; 16; 201, 5 || ονδ. αι 'ε. (αυτών

ν$βηβτ) ψ. κατεγνώσ&ηοαν Ρ || 12-13 ταντ. - χ. έ.] ον γ. χ. ε. οιδααι διαιρεΐσ&αι

Ρ: ο(139, 4 || 13 χ. έ.] καταντών ϋ άβ 8β | || 13-14 τά - έπ. οηι ϋ\\ 14 σΐξά-

μενοι βί αάά γάρ τον V || 15 άπό - αί. οηι Ρ || ιοτ αγώνος ? (() όλόχληρον ηγα-

γον αάά ϋ \\ 16 #.] κνρίον υ ρυΓ» \ || 17 έν α. ένοιχεϊ Ρ || οταν Ρ: ο[ 16;

20 || 18 έάν) ///αν (ίη ταε έ) Ρ \\ δο&εν Ρ || 19 νμ.] τάλαντον αάά Ρ || άπολ.]

χατωρύξηται Ρ \\ χ. κ. ά.] πολνπλάσιον τώ παρέξαντι Ρ || άπι.] ιογ άγαλ-

λιώντες?\ «ο-δΟδ,8 έ. τ. - άπαλλ. οτη Ρ || «ο-21 μαχ. - λαβ. ρο$1 έν αντ. (17) ί
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νικήσαντες τον πονηρόν. μακάριοι έστε οι πραέίς, ότι ύμεϊς

ό'ψεσ&ε το πρόσωπον τον κυρίου, μακάριοι έστε οι πεινώντες

ϊνεκεν κυρίου, οτι ύμϊν τετηρηται η άνάπαυσις' ων και α'ι

-ψυχαι άπό νϋν άγαλλιώνται. μακάριοι έστε οι ησύχιοι της

5 αμαρτίας και της αμοιβής των ζώντων χα&αρών χαι των

άχα&άρτων άπαλλαγηναι. Ταϋτα είπόντος τοϋ αποστόλου

παντός τοϋ όχλου ακονοντος ή Μυγδονία μάλλον έστηρίζετο

τη πίστει και τη δόξη και τη μεγαλειότητι τοϋ Χρίστου.

95 Χαρίσιος δέ ό τοϋ βασιλέως συγγενής τε χαι φίλος

10 ηλ&εν έπι το άριστον και ούχ εϋρεν αϋτοϋ την γαμετην έν

τη οΐχίψ χαι έξηταζεν πάντας έν τω οίχφ αύτοϋ' Που άπηλ·

&εν η δέσποινα υμών; Άποκρι&εις δέ είς έ| αύνών εϊπεν ότι

Προς τον ξένον έκεϊνον απήλ&εν. Ο δέ ταϋτα άκουσας παρά

τον δούλου αντον ήγανάχτησεν προς τους λοιπούς αύτον

228 λν 15 οικείους, ότι ούχ εύ&ύς αύτω ανήγγειλαν το γεγονός· χαι

κα&εσ&είς ταύτην έξεδέχετο. έσπέρας δέ γενομένης εισιούσης

αντης έν τω οΐκψ ειπεν αύτη· ΙΙον ης; "Η δέ άποκρι&εϊσα

ειπεν Εις τον ίατρόν. *0 <ϊί ειπεν Εκείνος 6 ξένος ιατρός

έστιν; ΛΗ δέ ειπεν Ναι, Ιατρός έστιν ψυχών οι γάρ πολλοί

20 των ιατρών σώματα ίατρεύουσιν τά λυόμενα, ούτος δέ ιρνχάς

60 β τάς μη φ&ειρομένας. \ Ταϋτα άκούσας ό Χαρίσιος πάνυ έν

έαυτφ έχαλέπαινεν προς την Μυγδονίαν διά τον άπόστολον

ούδέν δέ όπεχρίνατο αύτη φοβούμενος· βελτίω γάρ αντοϋ

ύπηρχεν χαί τφ πλούτω χαι τη γνώμη· άπηλ&εν δέ έπί τό

1 ο£ Μ&ίίΐι 5, 5 || 2 οί β,ροο 22, 4 Μβ,ίίΗ 5, 6

4 άπό <τοϋ> ? ο{ 205, 25 αϊ || 4-6 ηονχ. - άπαλλ.] ίβπιρβΓ3,ιιίβ8, η&πι α

ρβοεαίο 1ίΙ)6Γ8.ίϊ 68ί.Ϊ8 ( || 4 ηανχιοι <0Γί κατηξιώθητε) ? ? . || 8-8 τ. ζ. (ί<τ

ζώων τών?) - άχ. αΐϊυηάβ Μαία ηϊά || 7 μ.] πλεΐον μ. Ρ || έατηρ. (()] βε-

βαιότερον έπεί&ετο Ό || 8 τ. π. - Χρ.] ϊη ρυηί&ίβ βί ίβπιρΘΓαηϋα βί οπιηϊ

ιηβ,ηδίιβίικίπιβ ( || χ. τ. δ. οηι Ρ || 9 σνγγ. τε χ. οηι ϋ: ο( 204, 7; 215, 11 \\

ιο-ιι η\ . έλθ-ών έν τη οίχ. αντον κ. μη είρών τ. α. γνναΐχα (τεοίε ? ο[ 224,

22) πάντ. περί ταύτης τον οϊχον έξήτ. Ρ || 11 έξήταοεν V || έν τω ο.] εϋΓ

τονς οίχέταςΊ ({) || 11-12 πον - νμ. οτη Ρ || 12 οτι οηι Ό |[ 13 έχ. οηι V:

418; 211, 25 || 8 δε οηι V: άεΙ? ο(21; 204, 21; 209, 4; αϊ || 14 λοιπ.] ετέ-

ρονς Ρ: ί/ 195, 4 \\ 15 οτι] έπειδη V || αν. α. εν&. ϋ || εν&. οηι ( χαί

πάραντα αάά Ρ: άβΙΊΊ || α. αν. τό γ.] τοντο α. άν. Ρ β* ϋί ΙαυαΙιιπι βί

Γβάϋί οιιπι βίί&πι ΙαοβΓβΐ αάά ( |) 16 ταντην - γεν. οηι ϋ || 17 λέγει Ρ άϊχϋ ( ||

18 πρός ϋ: </ 211, 12 || 19 ή δε ε. οπι Ρ || 20 των ί. οηι ϋ: \\ Ιατρεν.] »ερα-

πενονοιν V: ^ 159, 18 || 2'-22 έν ε. οηι Ρ \\ 22 πρ. τ. μνγδ. έχ. Ρ || δ. τ.

απ.] βΐ ΐη ρβΓβρ·ϊηαπι ( || 23 άπεχ. - φ.] αντί) άποχρι9ήναι ήδννατο Ρ ||

βελτία Ρ: κγ βελτΙων?? 0(226, 19 || 24 τη τε γν. χαί τ. πλ. Ρ \\ δε] χα-

χεϊνοζ αάά Ρ: ΰ( 205, 19
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δεϊπνον, αύτη δέ εις τον κοιτώνα αύτης είσηει. ό εϊπεν

τοϊς οικέταις' Καλέσατε αυτήν έπϊ το δεϊπνον. *Η δέ ουκ

έβούλετο.

96 ΙΛκούσας δέ ότι ού βονλεται έξελ&εϊν από τον κοι-

τώνος, εισελ&ών εϊπεν αύτη· Τίνος ϊνεκεν ου βούλει συν- 5

δειπνησαί μοι, τάχα δέ ουδέ συγκα&ευδήσαι κατά τό είω&ός;

και περι τούτου μείζονα την ΰποψίαν 'έχω· ηχούσα γαρ ότι

6 μάγος έκεϊνος και πλάνος τοϋτο διδάσκει, Ίνα μή τις συνο-

κήση γυναικϊ Ιδία, και 6 ή φύσις άπαιτεΐν οϊδεν και ή &εότης

ένομο&έτησεν αυτός ανατρέπει. Ταϋτα εϊπόντος τοϋ Χαρι- 10

σίου ή Μνγδονία ήσύχαζεν. λέγει πάλιν προς αυτήν Κυρία 229

μου και σνμβιέ μου Μυγδονία μή πλανώ λόγοις άπατηλοϊς

και ματαίοις, μηδέ τοις 'έργοις της μαγείας οϊς ήκουαα τού

τον διαπραττόμενον είς όνομα πατρός νιου και αγίου πνεύ

ματος" ού γαρ ήκούσ&η ποτέ έν τω κόσμω τούτω ότι νεκρόν 15

τις ηγειρεν ώς δέ ακούω τά περι τούτου φημιζόμενα ότι

νεκρούς έγείρει. και ότι ουδέ έσϋ-ίει ούτε πίνει, μή ουν νο-

μίσης ότι δια δικαιοσύνην ούτε έσ&ίει ούτε πίνει' τοϋτο δέ

ποιεί διό τό μηδέν κεκτήσ&αι αυτόν τί γαρ αν ποιήσειεν ός

ουδέ τον ήμερήσιον αρτον εχει; και ίν ένδυμα 'έχει δια τό 20

πένητα είναι αυτόν τό δέ μή λαμβάνειν παρά τινός τι

1 δ. α. δε ε.] δειπνίσαι και μυγδονία έπι Ρ: ο[ 2; 208, 10 \\ αυτής οτη V ||

είσήει οτη Ρ || δε] χαρίαιος αάά Ρ || 1-2 τοις αϋτοϋ εϊπεν οίχ. Ρ \ 2 εις

17: </ 208, 24 || δειπνίσαι Ρ: β/" 1 1| 4 'ότι - κοιτ.] τοϋτο ό χαρίοιος Ρ || α. τ. κ.

οτη \: άβΠ || 5 ε. ε. ({)] άπελ»ών λέγει Ρ || 5-β α. μοί] με» ημών α. Ρ ||

6 τάχα - ει. οτη Ρ \ 7 π. τ. μ.] γαρ μείζ. έπι τοϋτο μοι Ρ || έχω] ποιείς

Ρ Ι 8 ο πλ. έκ. (οτη μάγ. βί καϊ) Ρ || μή τ.] μηδεϊς V || 8-9 γνν. προσομιλήση

Ρ || 8 $ατ συνοικήσω ? (ε[ 191, 9) αυγγένηται ((?)?? || 9 απ. οϊ.] διδάσκει

Ό: ίΰΤ άπαιτεϊ? β} 179, 4 βί 139, 4 || ή &.] 9εός Ρ άϊ Π 10 όν.] αφανίζει

Ό: $ατ άφαιρεϊ? (β || 10-11 ή δε μυγδ. ήσ. τ. χαρ. ταϋτα ειπόντος Ρ || 11 λέγ. -

αύτ. (()] αποκριθείς δε αύτη εϊπεν 1} || <*α2> λέγει ? \\ αΰτ.] ό χαρίαιος αάά

Ρ: ο/Ί; 4; 210, 5 || 12 κ. σ. μου (β οτη Ρ \\ πλ. λ. απ. (\)] τοις άπ. έκείνου

απατώ λ. Ρ\\ 13-14 τ. διαπρ. ({)] δι αϋτοϋ πραττομένοις Ρ\ 14 π. - πν.] τοϋ

π. καΐ τοϋ υι. κ. τοϋ άγ. πν. V (4 143, 3; 165, 16 βί 231, 8; β 132 β;

157 β, «*ί τό όν.) άβί βυί \ || 15 ποτέ {[) οτη Ρ || 16-17 ώς - έγ. (β οπι Ρ \\

16 «τ φημίζεται! ? άβΐ 'ότι!! β/" 210, 23; Ρ/ι 2, 1 \\ 17 έγ.] Βαβοϋ&τβ 86 &<1-

βίπιιιΐ8ί ( || και] άλλο αάά V \\ $ω· οϋτε έ. ! ο[ 18 \\ ούδε π. Ρ || μή ο.]

ίΰΓ ού μή?? β( Ρίι 61, 4 || άβϊ ούν?? || 18 ουκ έ. ϋ \\ 19 ποιήσειεν] ποιήση Ρ:

$οτ ποιήση"!! (</ ΚβίηΙιοΙά άβ ^ταβοϋαΐβ ραίτυ,τπ ρ 111) βά&Ι \ \\ ος οτη Ρ ||

μηδε βί αάά αυτόν Ρ \\ 20 ά. ε.] κεκτημένος ά. Ρ \\ καϊ] άλλα και Ρ:

ϋ/~213, 26 || 20-21 £ι> - αυτόν] δια τό πέν. α. πάνυ τυγχάνειν καϊ «V οϊδεν

εχειν [ο{ 139, 4) ιμάτιον Ρ \\ 21 τό - τί] καϊ ουδέν λαμβάνει παρονδενός

II: ϋ[Π8, Π

14
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συγγινώσκων έαντόν τον &ερα- χαί τοντο πάντως αντφ έδό&η

πενειν. σννή&εια.

97 Ταντα δέ τον Χαρισίον είπόντος ή Μνγδονία ώαπερ

πέτρα τις ήσύχαζεν ηϊιχετο δι πότε διαφαύσει, ϊνα άπέλ&η

5 προς τον άπόστολον τον Χριστον' αναχωρεί δέ απ αυτής, και

απέρχεται έπί τό δεϊπνον ά&νμών έμερίμνα γαρ κατά το

'έ&ος ΰνγχα&ενδήσαι αντί}, έξελ&όντος δέ έκείνον κλίνααα

τά γόνατα ηνχετο λέγονσα' Κύριε &εέ δέσποτα, πατήρ ελεή

μων, σωτήρ Χριστέ, σν δός μοι δύναμιν Ϊνα νικήσω την άναί-

10 δειαν Χαριβίον, και παράσχου μοι φνλάξαι τήν άγιωσννην

εις ήν σν χαίρεις, ϊνα κάγώ δι αντής ενρω ζωήν αιώνιον.

Ταντα δέ ενξαμένης αντής 'ί&ηκεν έαντήν έπί τήν κλίνην

σ/.επασ&εϊαα.

230 \ν 98 Ό Χαρίσιος δειπνήσας έπέατη αντή ' αντή δέ έβόα

61 β 1δ λέγονσα' Ονχ έχεις λοιπόν χωράν προς \ έμέ· ό γαρ κύριος

μον Ίησονς κρείττων σον έστιν 6 συν έμοι ών και έν έμοί

άναπανόμενος. Ό γελάσας ειπεν Καλώς χλενάζεις ταντα

λέγονσα περί έκείνον τον φαρμαχον, και καλώς αντον κατα-

γελοίς λέγοντος 'ότι Ζωήν ονκ 'ίχετε παρά τω &εώ έάν μή

20 άγνίσητε αντούς. Ταντα είπόντος αντον έπεχείρει προς αντήν

κα&ενδήσαι' ή δέ μή νπομένονσα αλλά πικρώς κρανγάζονσα

'έλεγε' Επικαλούμαι σε κύριε Ίησον, μή έγχαταλίπης με' προς

σέ γάρ τήν καταφυγήν έποιησάμην ώς γάρ άνέμα&ον ότι σν

ει 6 έπιζητών τονς έν αγνοία έπειλημμένονς και ρνόμενος τονς

25 έν τή πλάνη κατεχομένονς' νννί δέ έγώ σον δέομαι ον τήν

1 ει 2 V εί Ρ Ββγαταύπι άβάϊ: $ετ καΐ τοντο πάντως ποιεί βνγγινώσκων

£<χντ<5 μηδένα 9εραπενειν έν άληθ-εία?? (() || 3 τ. Χ. είπ. (()] ειπ. αντον

ϋ || [ώς Ρ: ε/~ ε 128ηι || 4 τις ομ V: ε/~ 160, 7 \\ 4-5 πρ. τ. άπ. παραγένηται

Ρ || 5 τ. Χρ. οπι Ρ άβί ( || 8-1 άναχ. - αντ%\ πάνν δε 6 χαρίσιος ά&νμήσας

Λπέρχ. άπαντής μάλιοτα δια το μή παραδέχεαθ-αι ανγκ. μεταντής Ρ \\

7 ιοτ είω&ός? ε{ 205, 6; 20!), 6 \\ >> προαηνχετο ϋ: εγ4; 12; 113, 9; 147, 7;

άΐ || π. έλ. οιιι \ χαϊ αάά Ρ || 9 σωτ.] ίηαον αάά Ρ \ Χρ.] χαϊ αγιον πνενμα

αάά Ρ || ο-10 τ. αν. χαρ. νιχ. Ρ || ι» διαφνλάξαι ϋ || 11 εις ην] ένώ ϋ:

ίΰΓ έν §? 4200,9 || ον ομ Ρ || χαίρειν ο'ίδας Ρ: 4139,4 || 13 εύξα-

μένη {ομ αντής) V: 420; 146,16; αϊ || έμαντήν Ρ: 4211,3 || 13 οχεπ.

οτη Ρ || 14 έπ. - δε οπι Ρ || 15 ον τον λοιπόν (4 0 131 ε) Χ- εχ. μετ' έμον

Ρ: 4 20 || 16 χρ. α.] νπερ σε ϋ || 19 £.] χαϊ αάά V || 20 άγνήοηται

αντονς ϋ παρ' αντον άγνιαΟητε Ρ: ί<τ άγνίσητε εαντονς?? ραη βϋϊβ { !|

ειπών (ομ αντον) V: 4 12 || 23 είπεν V || σον Ό || '/.] μον αάά ϋ \\

με έγχ. ϋ: ε/" 211, 12 || προς] εις Ό || 23 ώς χαϊ γ. ώς Ρ: εί 215, 10 ||

'ότι ομ Ρ: 4 209, 16 || 24 τονς - έπ.] ς[ΐιϊ ίβ ηοη ηοαβηιηί ( || έπιλελησμέ-

νονς ϋ 1| 25 οπι ϋ: άεΐΐ ε(24 || ν. δε έ\ χαϊ ννν Ρ || δ. σον Ρ



ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 98. 99
211

φήμην ήκονσα χαϊ ϊπίστενσα, σν έλ&έ εις την βοή&ειάν μον,

καϊ ρνσαί με από της άναισχνντίας Χαρισίον, ώστε μη κατε-

ξουσιάση μου η τούτον μιαρότης. Καϊ τύψασα ίαυτής τάς

χείρας 'έφνγεν άπ αύτοϋ γυμνή· χαϊ εξιονσα χατέσπασεν τό

βήλον τον χοιτώνος, και τούτο περιβαλομένη απήει προς την 5

έαυτής τροφόν, χάχεΐ παρ αύτη ύπνωσεν.

99 Ό Χαρίσιος δι όλης της νυχτός έν ά&υμία νπηρ-

χεν, τάς χείρας αύτον πατάσαων κατά της όψεως" έβονλετο

δέ αύτη τη ώρα άπελϋ-εϊν καϊ άνενέγχαι τω βασιλεϊ περϊ της

βίας της περίστασης αύτώ' ενε&νμεϊτο δέ έν έαντφ λέγων 10

Έάν η πολλή ά&υμία ή περι έμέ ούσα άναγχάση με άπελ&εϊν 231 V

άρτι προς τον βασιλέα, τις εισφέρει με εις αυτόν; έγώ γάρ

έπίσταμαι ότι

ή έμη καχηγορία χατέστρε-φέν η αλαζονεία και η ύπερηφα-

με της ύ-ψαυχενίας μου και νεία μου εις ταύτην ηγαγέ με 15

της αλαζονείας και της μέγα- τήν άτιμίαν ϊνα ή αδελφή

λωσύνης χαι εις ταύτην με μου Μνγδονία την εις όλλη-

τήν σμικρότητα χατέβαλεν και λονς κοινωνίαν άρνησαμένη

την άδελφήν μον Μνγδονίαν αφήσει με·

άπεχώρισεν άπ' έμοΰ, 20

ει χα,ϊ αυτός ό βασιλεύς προ των -θ-υρών είστήχει τη ώρα

ταύτη, ούχ άν έξελ&ών άπόχρισιν αντω 'ίδωκα. άλλ' ανα

μείνω 'έως ότε διαφαύσει' οΐδα δέ ότι ε'ΐ τι αν αΐτήσω ζόν

βασιλέα παρέχει μοι. έρώ δέ περι της μανίας τον ξένου

εκείνου, ήτις τυραννίδι χρησάμενος χαταβάλλει τους μεγά- 25

2 κατεξονοιάζει II || 3 τνψ. «.] ρίψαοα εαντήν οΐίτη ν$βιιβτ κνψααα

εαντήν Λ ίϊΰΐιοβηβ βοηϊβοΐαη {ΚίΙίαβ 1894) ρ 10: ίΰτ όήσασα αντον??? \\

τνψ.] ονιπι άβϋ££ΐ88βί Μί/ οοπιρΓβΙιβηάϊδββί |: ΰ/~ 8 «( 9 || 3 έμαντήν Ρ

{4 210, 12) ϊΐΐϊιιβ ( || 8-4 τ. χ. οτα Ρ \\ *■ το] τήν V || 5 περιβαλλομένη

Ρϋ: ο/- 226, 7 || ™ πρ. τ. έ. άπ. Ρ || β παρ* «. (β ά«1 ν$οιβΓ \\ * κ. τ.

ο.] ίηΙβΓ 8β ( || 9 και] πάντα αάά Ρ || τώ β. άπαγγεΐλαι Ρ: ο( 124, 7 ι|

°-10 περϊ - ένε». (ί)] ελεγεν Ρ || 10 Λ] πάλιν αάά Ρ: ε/~ 163, 13; 225, 20 ; ε 128 ί ;

βΐ 183, 13 - 14; 228, 9-10\\ λέγ. οπι Ρ \\ 12 με είσφ. (</ 210, 22) προς ϋ: 4208,

18 ($ίά 218, 12-14 Ρ εοΐιιή || έ. γ. (β] άλλα I Ρ || 14-20 V εΐ Ρ $εραταϋηι

άΐάι. $ίΰ (ΐτβ βοτ: ει μή κακομοιριά (??? κακοπραγία??) κατέοτρ. με τ. ύψ.

μον κ. τ. άλ. χαϊ της νπερηψανείας (?) κ. τ. μεγ. είς ταντ. τ. άτιμ. καϊ

ομικρ , κ. τ. άδ. μον Μ. άπεχ. άπ' έμον, (() )| Μ άλλα V || παραμένω II:

ίΰΓ άναμενώ? </ 24 \\ 2:1 οτε] ού Ρ: 4 173, 22; 189, 3; € 141 β; 150 ϊ;

151β || ί? τι αν] 8 έάν V: ο( 122, 13; 137, 10; 206, 19 || 24 παρέξει Ρ:

^ 138, 1 || εΐπω Ρ: «/ 22 βΐ 114, 3 || ίοτ μαγείας ? (β || 26 ήτις ϋ όστις

Ρ{πΰ(β??) ςιαοιηοίΐο (: «τ πώς?? || τνραννίαν Ρ: ^ 162, 11 \\ «-213,1 κατ.-

βά&ος] τ. έπ. της χώρας ημών κατ. Ρ: ε/' 149, 18

14*
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λους και έπισήμους είς βό&ος. ον γάρ τούτο με λυπεί 'ότι

έστερή&ην της κοινωνίας αντής, αλλά περϊ αντής λυπούμαι,

ότι ή παμμεγέ&ης ψυχή αυτής ήλαττώ&η. γυνή εύσχημων

ονσα, ην ουδείς ποτε των οίκείων κατέγνω, γυμνή 'έφυγεν

δ από τοϋ Ιδίου κοιτώνος 'έξω τρέχουσα" και ονχ οϊδα που

άνεχώρησεν και τάχα έμμανής γενομένη υπό τον φάρμακου

εκείνου μανεΐσα είς την άγοράν έξήλ&εν ζητονσα έχεϊνον ■

ούτε γαρ τι έράσμιον αύτη φαίνεται άλλ' έκεϊνος και τα

νπ' αντού λεχ&έντα.

10 100 Και ταύτα ε'ιπων ήρξατο όδυρόμενος λέγειν Ουαί

μοι σνμβιε, 'ίπειτα και σοί' εστερή&ην γάρ σου τάχιον. οναί

μοι προσφιλέστατη" παντός γάρ τοΰ γένους μου βελτίων νπάρ-

82 β χεις· ούτε υίόν ούτε \ ϋ-υγατέρα εκ σον 'έσχον ίνα Ιπ' αύτοις

επαναπαύσωμαι· οϋδε πλήρης ένιαυτόν συνωκησάς μοι,

232 15 βάσχανος δέ όφ&αλμός άφήρ- ποιος δέ τοϋτο βάσκανος πε-

πασέν σε άπ' εμοΰ' ώς εϊ&ε ποίηκεν οφ&αλμός; ποίος πο-

ή τον &ανάτου βία ειλήφει νηρός τοϋτο γενέσ&αι παρέ-

αν σε, και χατεψηφισάμην πείσε δαίμων; ε'ΐ&ε -&άνατον

βασιλεϋσιν και έξάρχοις· αλλά μάλλον ταύτης αν ειδον έγώ

20 νπό ξένου πα&εϊν με τοιούτον· ή τούτο μοι τό δράμα γενέ-

καϊ τάχα δούλος ων άπέδρα ΰ&αι Ιδεϊν και μάλλον ύπο

τφ έμω κακω και της ψυχής ξένου και δούλου τοντο συμ-

1 λνπ.] μόνον αάά Ρ τοσούτον αάά Ζ7 || 2 τ. α. έστέρημαι κ. Ρ || π. α.]

μάλλον αάά Ρ || 3 παμμ. οπι Ρ || ταύτης ήλ. ψ. Ρ ηοη ηηΙΙα αάά \ ||

εύσχημος Ρ οπι { || * ποτέ] πώποτε Ρ: ε( ο 1281 || χατ.] ιιϊάίί πιογοθεπι ( ||

4-5 εξω τ. Ιδ. χ. αντης εφ. {οπι από) Ρ || 5 κοιτ.] αντης αάά Ρ: <;/" 204,

9 II τ&έχ· 0Μ Ρ II χ· ον* ο.] μη γινώσχων Ρ || 6 άνεχ.] αντη άπήλ&εν

Ρ || χαί τ. (β] μάλιστα Ρ || ίμμ. γεν. οτπ Ρ || νπό (ί)] χατά Ρ || 7 μαν.

άεΠ || έχεϊνον] ββά ηθβοίο ηυο β,Μβτίϊ αάά [ || 8-9 ουτε - λεχ&.] οτη Ρ η&πι

ηίΐιίΐ βΓ&Ι ςυοιΐ οβΓπβΓβίαΓ ϊη βα ( || 8 ίοτ ονδε? || ίετ άλλ' </ 103, 2 ||

10 όδ.] όδνρασθ-αι χαί V: ο( 225, 12 \ 11 α. επ. χ.] χνρία μον μνγδονία πώς

τοντο μοι συνέβη "να όντως (<γ ο 129τπ) Ρ \\ ανμβιέ <μου>? ε/~ 209, 12 || ϊπ.

χ. σοι] ίίτ ε'νεκέν αον?? (β || τάχ. στερη&ώ {οπι γάρ σον) Ρ\\ 12 προσφ. (()

οτη Ρ || γάρ τον οηι Ρ || μον β. νπ. (()] μόνη μοι φιληθ-εϊαα Ρ || 13 οντε ρτίυ,$\

γάρ αάά Ρ \\ ϋ-νγατέραν Ρ || έχ α. ?.] σχεΐν παρα α. ήξιώθην Ρ \\ έπ'] καν

(#227, 1) έν Ρ: άάΊ #191, 14; 15; 220, 9 ; 224, 6; ο 134τπ \\ » ο.] άλλ'

ο. Ρ οϋτε γάρ Ζ7 || πλήρηΊΊ # 118, 10; ε 147 ί || χατώχησας Ρ:

ίστ συγχατψκησάς??

15_213,21 Ό β( Ρ ίεραταύτη ρο$ιιϊ

υ 15~1β βάσχ. - έμον] ίία (ετβ \ || '8 ώς οτη \: άεΙΊ || "-18 εοτ εϊ'λη-

φέν σε? ειλήφει σε? ο/1 226, 12 || 18 $οτ σννεψηφιαάμην <«ν έμαντόν>? (() ||

10 αλλά <μη>?? (() || 20 νπό - τοι.] ίία ρβΓβρ-ϊηιιβ ( || 21 <δς> χαΙ? (() ||

^"^Ιβ,1 καΐ - χακ. οπι \
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βήναι. ον μη τοις έμοϊς ποσιν

άνάπαυσιν δώσω 'έως ον τού

τον και τον άγαγότκ αυτόν

ώδε άπολίσω' εί μη γαρ ο

δεινός ώδε τοϋτον ηγαγε στρα- δ

τηλάτης, ονχ αν τω έμω οϊκφ

τούτο συνέβη, αναγγείλω περί

τούτου τω βασιλει Μιΰδαίω,

χαι οίδα ότι ως πάντοτε μου

όχούει και περϊ τούτου πάν

τως ποιήσει μου τήν έχδίχησιν.

μου της κάκιστης, μη γένοιτο

δέ μοι έμπόδιον 'έως άν τού

τον απολέσω και έχδικήσω την

νύχτα ταυτήν και μηδέ ενάρε-

στος γένωμαι έμπροσ&εν Μισ-

δαίου τον βασιλέως αν μη

την έκδίχησιν ποίηση μοι δια

της του ξένου κεφαλής χαι

περι ^ιφόρου τον στρατη-

λάτου, ος χαι πρόφασις γέγο- άκουει και περι τούτου πάν- ίο

νεν. δια γαρ τούτου έν&άδε

ώφθ·η, χαι παρ αΰτω κατά

γεται * και πολλοί εισιν οΐ

εισιόντες χαι έξιόντες, ους δι

δάσκει νέαν διδαχην, τοΰτο 15

λέγων, ότι ούδεϊς δύναται

ζησαι Ιάν μη τις απαλλαγή

πάντων των νπαρχόντων χαϊ

γένηται άποτεταγμένος ώσπερ

χαι αντός· και σπουδάζει πολ- 20

λούς κοινωνούς έαυτψ ποιησαι.

101 Ταύτα διανοουμένου του Χαρισίου διέφαυσεν και

έννυχεύοας έν'εδύσατο έσ&ήτα ευτελή, και νποδησάμενος απήει

σκν&ρωπός έν ά-θ-υμία υπάρχων είς άσπασμόν τοϋ βασιλέως,

ϊδών δέ αυτόν 6 βασιλεύς ειπεν Τίνος ϊνεχεν περίλυπος ει 2δ

και έν τοιούτω σχήματι ηλ&ες; όρώ δέ και τό πρόσωπον σου

ένηλλαγμένον. Ό δέ Χαρίσιος λέγει προς τον βασιλέα- Καινόν

σοι 'έχω ύφηγήσασ&αι πράγμα χαι έρημίαν νέαν, ην Σιφώρ

Ό 1-2 μή - ίμπ.] ηηιης[ΐι&ιιι ηΛβΙϊο φΐίβίβπι ηβο υπκιπαπι ϊηηϊΙ>θΙ)0Γ ( [|

3-5 την - γέν.] ηιβ αϊ) ίΐΐο. η&ο ηοοΐθ ηοη αάβΓΟ ί || 6 αν ββά βί { || 7 $οτ

μον ποιήσ%?? || 7-8 δια - κεφ.) ηβο ροβηα αάηοϊβΐ ηιιηο ρβΓθ^ηηιιιιι ( ||

9 στρατηλάτον <άναγγελώ)? (() || 10 γέγονεν ζάπωλείας αντ%'>? (β ||

διά-χαΐ] ίχ&ώι \ || 15 διδαχ.] ρυήίαίίβ αάά \ || 17 «5 οπι \: άϋΙ?? ||

19 άποτ.] αδοβίϊοιιβ βί πιβηάίοιιβ ρβΓβ^Γΐηαηβ { || 20 πολλ. οπι \: άάΊ

Ρ 3 $ογ άγαγόντα? || 7 άναγγ.] ο/~211, 22; 24

23 άπήλϋ-εν Ρ: ο[ 133, 4 αϊ; 103, 1 αϊ; 215, 17 || 24 άπ&ρωπώς (άη %η-

ώΐΰίχιηί) Ρ 1| έν ά. νπ.] όντως πως Ρ \\ είς - βασ.] τον βασιλέα άοπάσαοϋ-αι

Ρ \\ 26 τοι. σχ.] τω αχ. τούτω ϋ ηοο πώβΐΌ η&βΗη ( ηββο αί1ΐί&8 ιη ||

«ι-*7 όρώ - έν.] αλλά χαϊ τ. πρ. σ. έν. όρώ Ρ: ή 183, 16; 184, 10; 202, 2;

209, 20; 214, 9; 217, 1; ο 1231; 137η; 150β (*«); 152ε; 162μ || 27 πρ.

τ. β. λ. Ρ || ϊφη ϋ ϋοϋ \ || 38 ν. ίρ. Ρ
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233 \? 'ήγαγεν έν τϊ} Ινδία, άνδρα τινά Έβραϊον μάγον, όν 'έχει ν.α-

■θ-εζόμενον έν τφ Ιδίφ οϊκφ, δς ουκ άφίαταται αντον' πολλοί

δέ είσιν οι είσιόντες προς αυτόν ονς και διδάσκει νέον ϋ-εόν

καϊ νόμους νέους έντί&ηΰιν αϋτοϊς τους μη πω άκονσϋ-έντας,

5 λέγων Αδύνατον έστιν ΰμάς εις την αϊώνιον ζωην εϊσελ&εΐν

ην έγώ καταγγέλλω ϋμϊν, έάν μη άπαλλαγήτε ΰμεις των ιδίων

γυναικών, ομοίως και αί γυναίκες των Ιδίων ανδρών. "Ετνχεν

δέ και την κακότυχον γυναικά μου άπελ&εϊν προς αυτόν και

κατήκοον γενέα&αι τοις λόγοις αντον' οις και έπίατευσεν και

10 δια της νυκτός καταλιπονσά με προαέδραμεν τω ξένω. άλλα

μετάπεμιραι τόν τε Σιφόρα και έκεϊνον τον μάγον τον έν

αντώ κρυπτόμενον, και έπί&ες τη κεφαλή αυτών, ίνα μη πάν

τες ο'ι τον 'έ&νονς ημών άπολοννται.

102 Ταϋτα δέ άκουσας Μισδαϊος ό φίλος αντοϋ λέγει

15 αντω' Μη λυποϋ μηδέ ά&ύμει· έγώ γάρ μεταπεμ-ψάμενος αντόν

έκδικήΰω σε, καϊ συ την σεαυτοϋ γυναίκα πάλιν ϊξεις και τους

63 Β άλλους τονς μη δυναμένους έγώ έκδικησω. ι Έξελ&ών δέ ό

βασιλεύς έκα&έσ&η έπι τον βήματος· κα&εσ&έντος δέ αύτοϋ

έκέλευσεν Σιφόρα τόν άρχιστρατηλάτην κλη&ηναΐ' απελθόντες

20 ουν εις την οικίαν αντοϊι ενρον αντόν κα&εζόμενον έν δεξιά

1 έν τ. Ί. ά.] ό στρατηλάτης Ρ || εβ. τ. Ρ || 8ν ί'. κ.] χαϊ δοϋλον

Ρ || 2 Ιδ. ο.] ο. αύτοϋ άγαγών Ρ || 2-3 αύτοϋ - διό.] πάντας τονς της

χώρας ημών οίχήτορας έχ των ζίδίων?) έϋ-ών άποαπών χάί της ίδιας

θρησκείας ώς αυτως (</ 178, 8-9) χαΐ πρός (5€Γ εις ?) τινα Ρ || 4-6 χαΐ ν. -

ύμΐν] πιστεύειν αυτούς πείϋ-ων ίπαγγέλλων χαΐ τοϋτο οτι Ρ || 4 $α' τί-

9ηοιν ? || 5 άδ. - εία.] ηοη ροίββίίβ £1η ββή Ηπΐνιβ υϊί&β αβίβπίΕΐβ ( ]| β νμΐν

οτη (: ά*1?? ο( 186, 4; 202, 8 βΐ 168, 1 αϊ || ύμεϊς οπι Ρ || 7 «ί οπι Ε/ 1] άνδρ.]

ού μή τύχητε της αιωνίου ζωής αάά Ρ{\ 8 έμήν γαμετήν (179, 11; 15; 216,

14 - 15; Ρ χοΐιιε: $βά ο( 208, 10) πρ. α. άπ. Ρ \\ 9 πιστεύαασα βί αάά άπέστη

μου της κοινωνίας άλλα Ρ || 10 δ. τ. ν.] τη ννχτι ταύτη Ρ: «/" 100, 9 || £ά-

σασά V: Ηβτατη > β/" 229, 10 «I 171, 5 || τ. ξ. πρ. Ρ οιη ( || προοπελά V ||

άλλα] χάί παρακαλώ Ρ || 11 μεταπεμψάμενος Ρ |] τόν τε οηι V: άβΙΊ ||«

11-12 τ. έν α. χρ. μάγ. (οηι έχ. τον) Ρ || 11 έχ. άΛΊ ([) || 11-12 χεχρυμμένον

παρ αύτώ V Ι&ςαβοβ βϊ ροηβηίβπι { || 12 έπ. τ. χ. α.] αμφότερους εί δυνα

τόν ανελε Ρ ροβηβ, 608 &ά£οβ {: ο( 184, 10 ΊΊ 218, 13 ? || "να] «τ εί δε? (() ||

13 άπώλονται Ό: ϋ( 114, 3 \\ " ό] ό βασιλεύς δ χάί Ρ: «τ ο συγγενής χαΙ ? ?

(</ 208, 9; 215, 11) λ ρΓορϊηςαο βιιο ΟΙι&γιβϊο [ || ελεγεν V || 16 σύ οηι Ρ ||

π. 'ε'. γ. Ρ || πάλιν (() οηι V: ΰ/ 163, 13 \\ χ. τ. - ίχδ. οηι Ρ η&τα βϊ β£0

ιιΙοίβοοΓ &1Ϊ08 ς[ΐιΐ 8β ηοη ρο88ΐιηί ίρβί υΐοίβοί, Ιο ρΓ&βΒΘΓίίηι { || 1,-18 ^ξ. -

α. οηι ( || 18 βήμ.] δικαστηρίου V || χ. δε α. οηι V: άβΐϊ || 19 χελεύσας

ϋ | χλ. τ. αίφορα Ρ || αρχ. οηι Ρ: εατ ατρατηλάτψΊ ο[ 178, 13 αϊ; 206, 11;

213, 9 || 2» ούν] δε Ρ \\ αύτοϋ οτη V || εύραν V
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τον αποστόλου, χαι Μνγδονίαν προς τοϊς ποσιν αντον, σνν

παντι τω όχλφ καταχούουβαν αντον. και προσελ&όντες οι

άποσταλέντες παρά τον βασιλέως τω Σιφόρω λέγονσιν Συ

έν&άδε χα&έζη άχούων ματαίων λόγων, χαι Μισδαϊος 6 βασι

λεύς έν τγ όργη αντον σκέπτεται σε άπολέσαι δια τον μάγον 5

τούτον χαι πλάνον όν εισήγαγες εϊς τον οΊχόν σον. Ταντα

άκονσας ό Σιφώρ ή&νμησεν , ον δια την άπειλην την τον 234

βασιλέως προς αντόν, άλλα περι τον άποστόλον, ότι εναντίως

'έγνω 6 βασιλεύς περϊ αΰτον' χαι εϊπεν τω άποστόλφ· Έγώ

περί σον λνπονμαι' εϊπον γάρ σοι απ" άρχής ότι η γυνή ϊκείνη 10

γυνή ϊστιν Χαρισίου τον συγγενούς και φίλου τον βασιλέως,

και ον συγχωρεί αυτήν ποιήσαι ό επαγγέλλεται, χαι πάντα

όσα αν αίτηση τον βασιλέα παρέχει αντω. Ό δέ απόστολος

τω Σιφόρω λέγει· Μηδέν φοβον άλλα πίστενσον Ίησοΰ τω

άπολογονμένω υπέρ ημών απάντων προς γάρ την καταφυγών 15

αντον σννη&ροίσμε&α. Ταντα δέ άκονσας 6 Σιφώρ και

περιβαλών το ίμάτιον αύτοϋ άπήει προς Μισδαϊον τον

βασιλέα.

103 Ό δέ άπόστολος έξήταζεν τήν Μνγδονίαν Τις ή

αιτία ή γενομένη τον όργισ&ήναι τον σον άνδρα χαι ταΰτα 20

ήμϊν χατασκευάσαι;αΗ δέ εΐπεν Επειδή οΰχ έξέδωκα έμαυτήν

τψ όλέ&ρω αντον. έβουλή&η γάρ ό\ρέ νποτάξαι με και ΰπο-

βαλειν έκείνω φ' λατρεύει πά&ει' χαι έλυτρώσατό με έχεϊνος ω

14 οί Ιλιο 8, 50

1 προς] εν Ρ: ϋ/'217, 21; 218, 1 || 1-2 χαΐ πάντα τον δχλον αντον χατα-

χονοντα Ρ || 2 π. τψ] πια^ηα [ [| χ. α.] βΐ 8,νΐ(1Ϊ6ΐ)8,ηί βιιπι [ 6ί (Μγ^άοηϊ&πι)

ΕΐηάίβηΙβπι υβΛιιιη άβϊ τη || 3 είπον II άίοιιηί. ( || 4 μ. λ. άχ. Ρ || 6 α.

οργή Ρ || απ.] χαΐ αάά V \\ '^' πΧ. χ. μ. τ. V: ή 209, 8 || τήν πρ. α.

τ. β. απ. (οτπ αΐί τήν) Ρ || 9 λέγει Ρ τεοίεΐ άϊχίί ( || 10 ε. γ.] χαΐ γ. ε.

Ρ: ο(15; 181,10; 183, 13; 184,8; 194, 8; 210,23; 217, 24; ο 141 β (Ρ:

$βά206, 23 V; 183, 8; 10 ΡΚυν) \\ άπ' ά. οηι Ρ\\ 11 σνγγ. χ. οηι V: ^214,

11 || 12 έπ.] παραχελενεται Ρ: ο/~ 206, 21 5 || 13 αίτήοητε Ρ \\ άχονη

αντον Ρ\\ 14 εϊπεν V άίοίί \ || μηδ. φ. οπι Ρ: $ογ μή φ.? ηοΐϊ ΙίπιβΓβ ιπ (:

ΰ/~229, 9 || '/.] εις χριατόν Ρ || 15 ύπ. ήμ. άπολ. Ρ || 15-1β ήμ. - οννη&ρ.]

βί πιβ βί ίβ βί οππιϊΐιτιβ βΪ8 φΐί &ά βαιη οοηίιι§;ϊαιι1, βί βά οοηοίΐίαιη βϊιΐ8

οοηαβηίιιηΐ ( || 15 άπ.] οηι Ρ || πρ. γ.] χαΐ γ. πρ. Ρ: β[ 10 || 16 ό σΐφωρ

άχ. Ρ || 16-" χ. π. τό ιμ.] ένδναάμενος V: ^211, 5; 231, 9 \\ τ. β.

μισδ. Ρ || 19 έξήτααεν Ό || 19-21 τις - χατασχ.] δια τήν παρά τον ανδρός

αντής γενομένην όργήν Ρ \\ 21 δε] άποχριϋ-εΐοα αάά Ρ \\ 21_216,1 έπειδή -

χειρ. α. (()] δια τό μή εχδωτον ίμάντήν ποιήααοα (.«;/· ποιήααι?) χατά τήν

προτέραν της οαρχός χοινωνίαν ανγχα&ενδήααι γάρ τή παρελ&οναη ίβον-

λετό με ννχτί Ρ || 22 <μίτ'> αντον! ([)
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τήν ψυχήν μου παρε&έμην από των χειρών αΰτοϋ. κάγώ

γυμνή άπέφυγον αυτόν καϊ προς την τροφόν μου έκα&εύδησα.

το δέ ΰυμβάν αΰτω ουκ έπίσταμαι διά τί ταντα έτεχνάσατο.

Ό απόστολος λέγει," Ταΰτα ημάς ον βλάψει, αλλά πίστενσον

5 εις τον Ίησονν, καϊ αντός ανατρέψει την όργήν Χαρισίου

και την μανίαν και τον οϊστρον έκεΐνον. και αυτός σοι σύνο

δος γένηται έν τη φοβέρα λεωφόρφ , και αυτός σε οδηγήσει

εις τήν βασιλείαν αΰτοϋ ' εϊσάξει δέ σε εις την άϊωνίαν ζωήν,

\ν παρέχων σοι τήν παρρησίαν τήν μή παρερχομένην μήτε άλ-

10 λασσομένην.

104 Σιφώρ δέ παρέστη τφ βασιλεϊ, και έξήταζεν αντόν

Τις έστιν καϊ πό&εν καϊ τί διδάσκει ό μάγος έκείνος 6ν 'έχεις

έμψωλεύοντα έν τω οίκω σου; Ό δέ Σιφώρ άπεκρίνατο τφ

βασιλεΐ' Ον μή άγνοής βασιλεΰ οιον πόνον και λύπην 'έσχον

15 σνν τοις ψίλοις μου περϊ τής γυναικός μον, ήν καϊ σν οίδας

καϊ άλλοι πολλοί διά μνήμης 'έχοναιν καϊ τά περϊ τής &υγα-

τρός μου, ήν καϊ προτιμώ πάσης τής κτήσεως μον, οίον και

ρόν καϊ πειρασμόν πέπον&α' έγενόμην γάρ γέλως καϊ κατάρα

πάση τή χώρφ ήμών. ήκονσα δέ τής φήμης του ανδρός

20 τούτου, καϊ γενόμενος προς αυτόν έδεή&ην αύτον, και παρα

λαβών αυτόν ήγαγον έν&άδε' καϊ έρχόμενος κατά τήν όδόν

1-3 καγώ γ. (()] γ. γάρ V || - άπ. - προς] είσπηδήσασα (μγ ίκπη-

δήαασα) ίπΐ Ρ || αντόν] $<τ αντονΊ άπ' αντοϋ 1 || τρ. μον] ίμήν άπιονοα

τρ. Ρ || έκ.] έμεινα Ρ \\ 3 το δε - έτεχν.] πώς δε ταντα έτ. ονκ ίπίατ.

Ρ || διά τί] $οτ διότι ?? ΰ( ΑΙ 343, 14 ϋαΙΙίηϊΰϊ ηίΐα Ηΐ/ραίϋ 103, 27 ||

4 ο άπ.] δ δ'ε άπ. V χαϊ δ άπ. Ρ &ροδίο1ιΐ3 \ || είπεν ϋ άίοϋ βϊ { || ον

μη ταντα ήμ. παραβλάψη ((/ ο 127%) Ρ || «:/· βλάπτει ? (β 0^218, 13 ||

πίατενε Ρ || 5 όνατρέψαι εχει Ρ || όργ.] ΙϊΙήάίηΘίη { || 6 τον της μανίας 61.

(οηι άΙΙ καϊ) Ρ ΙίϊιβΓΗ,Ιηί ίβ α οοΓΓΐιρίβ1& βί Ιυχιιηβ. ( || 6-9 κ. αντ. - άλ-

λασσ. οτη Ρ || 6 σννοδοιπόρος? άυχ (: </ 155, 14; 229, 16 || 7 γενήοε-

ται?? β/ 114, 3; 220, 10 || «τ α(ώνιον?? </ 191, 11 || 9 παρρ.] ϊπιρβηιιηι ί ||

11 έξετάζεται V || αντόν οτπ ϋ περί τον άποατόλον αάά Ρ || 12-13 πόΰεν - σον]

πώς αντόν εΐαήγαγεν εις τον οίκον αντον τοιοντον φαρμακόν όντα καϊ

μάγον Ρ || 13-14 τώ β. άπ. Ρ || 14 ον μη ά.] έγνως V ηιιπι ίοΓίβ ηββοίβ ί

ηο8ίϊ βηίπι τη; Μή αγνοείς"* \\ βασ. οηι Ρ || 14-17 πόν. - ην] μοι Ιν τή

οικία οννέβη δεινόν πώς ή έμή επα9εν γαμετή ώς αντως (<;/" 178, 8-9) δε

καϊ ή ήμών &νγάτηρ η Ρ || 15-16 ην - εχ.] οαί αί 8018 πιιιΐίί ΗοηΟΓβπι Ηίΐ-

1)β1)£ΐηί ( || 17 προτ. οηι Ρ || πάσ.] οίδεν αάά Ρ || μον] πρωτενειν αάά Ρ \\

17-18 οίον - κατάρα] τρεις γάρ χρόνονς κατά τοτοιοντον ^πάσχον πά&ος και

γέλω Ρ || 18 πέπ. έγ. γ.] ρ&βδ&β βΐηί βΐ ςιιοπιοάο ί&οί&β βίηί (: 0^225, 7 ||

19 χ. ήμ.] ήμ. γέγονα χ. Ρ\\ 19-40 ήχ. - τοντ.] τ. φ. δε τοντ. άκονσας ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

(/η ταχ ίγώ) τον άνδ. Ρ
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θαυμάσια \ και έκπληκτα είδον, και έν&άδε πολλοί χατήκουσαν 64 Β

τον ονάγρου και περί τον δαίμονος έκείνον όν έξήλασεν, και

ϊ&εράπενσεν την τε γνναϊκά μον καϊ την &νγατέρα, και νυν

ύγιαίνουσιν και μισ&ονς ονκ ητησεν, άλλ' απαιτεί πίστιν και

όγιωσννην, Ίνα κοινωνοί αντφ γενωνται &ν όις διαπράττεται. 5

τοντο διδάσκει, σέβειν και ψοβε'ισϋ-αι ϊνα Ο-εόν τον πάντων

δεσπότην και Ίησονν Χριατόν τον νιόν αύτον, ϊνα σχώσιν

την αΐώνιον ζωήν. ο δ£ έσ&ίει άρτος έστιν και άλας, και

το ποτόν αύτοϋ νδωρ άφ' έσπέρας %ως έσπέρας, πολλην είχήν

ποιούμενος· και όσα άν αίτηση τον &εόν αντον, δίδωσιν 10

αντφ. και διδάσκει

ότι -θ·εός οντος άγιος έστιν χ)·εόν άγιον και αγα&όν και

και δννατός και ό Χριστός Χριστόν τον ν'ιόν αντον ζωήν

ζωή καϊ ζωοποιών. και ζωοποιόν. 236 ν

διό και παραινεί τοις παρονσιν αντφ έν όγιωσννη και άγνεία 15

καϊ αγάπη και πίστει προσέρχεσ&αι αντφ.

105 Καϊ ταντα άχονσας Μισδαϊος ό βασιλεύς παρά

Σιφόρον πολλούς ε'πεμψεν στρατιώτας εις τον οίκον Σιφόρον

τον στρατηλάτον, άγαγεϊν Θωμάν τον απόστολον καϊ πάντας

τούς ευρισκομένους έκεϊσε. εισελ&όντες δε οι πεμφ&έντες έσω 20

ενρον αύτόν πλή-&ος πολν διδάσκοντα" καϊ ή Μνγδονία προς

τοις ποσϊν αντον έκά&ητο. ϋ·εασάμενοι δέ τον πολύν οχλον

περϊ αντον έφοβή&ησαν και άπήλ&ον προς τον βασιλέα

αύτών καϊ ειπον Ουκ έτολμήσαμεν ειπείν αύτω τι" όχλος γάρ

1 9ανμ.] μεγάλα αάά Ρ: τεείεΊΊ ε( 186, 4; ε 141 τη || χαϊ ρηιΐί οηι

άεΙ? 1| καϊ αΐί] άλλά χαΐ Ρ: ε[213, 26 || 1"ί τ. όν. κατ. Ρ || 2 περί - έξ.]

ψΐΆβ άαβπιοη άβ βο ρΓοηυηίί&νιϊί { || 3 τε οηι V || 4 άλλ' άπ.] ρΓββί,βΓ ( Ι|

απ.] αιτεί V || 5 αντον ϋ: ο/- 213, 21; 230, 13 || 7 Ίνα] διά της τοιαύτης

πίστεως αάά Ρ || 7~8 τ. αϊ. αχ. Ρ || 7 έχωοίν V: </ 141,4 || «-10 άφ-

ποι.] χαϊ άπο εσπέρας ε'ως πρωί πανννχον ατάσιν ποιεί Ρ || αετ <*αϊ> π.

ενχ. ποιεί ?? (() || 12-14 II εί Ρ ςεραιαίίηι ρο$ηί. ίίε (ετε $ετ: 'ότι <ο??> 9-.

οντ. αγ. έ. χ. δνν. {οηι [) χαϊ άγαθ-ός χαϊ χρηστός χαϊ ζωή (πι&ηβαβίιιβ (: $εκ

προσηνής!!) χαϊ ζωοποιός (\) || 15 παρονσιν] 5ϋΓ πιστενοναινΫ (() παριον-

σιν? || αγ. χ. άγ.] πηιικίϊΐίβ, β* ρυηί&ίβ (: ε/' 201, 5 || 16 χ. π. οηι \: άεί?? ||

προσεύχεο&αι Ρ αοοβάβΓθ (: </ 166, 4 || 17 χαϊ ο/η Ρ || 18 Σιφ.] τον άρχιοτρα-

τηλάτον αάά ϋ: εί 19; 214, 19 || 19 τ. στρ. (β οτη ϋ || άπ.] χνρίον αάά ϋ || 20 εκ.

εύρ. Ρ || οι π. οηι \: άεΙΊ ε{22 || έσω] ενδο9εν της οικίας Ρ || 21 αντον οηι Ρ

8βάβηΙθπι βΐ αάά [ || πολύ ([) οτη Ό \\ διδασκόμενον Ρ || ή οηι Ρ || μνγδο-

νίαν Ρ || παρά Ρ: ε/~215, 1; 218, 1 \\ Μ αντον οηι Ρ || χα&ημένην εί αάά

τον άποστόλον Ρ || τ. πολ. δε οϊ άποσταλέντες {ε[ 20) ϋ-εασ. δ. Ρ || τ.

πολ. (() οηι ϋ || 23 περί α. οτη Ρ οι ατ(ρ?)ατιώται αάά Ο: <;/" 20 || έψ.]

είσελΰεΐν ονχ ίτόλμηααν Ρ: ε[24 || χ. άπ.] απελθόντες δέ Ρ || 21 αντ. χ.

ομ Ρ || τι χαχείνω είπ. Ρ: ^205, 19 \\ ο. γ.] χαϊ γ. δ. Ρ: ε/" 215, 10
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ην πολνς περι αυτόν χαϊ η Μυγδονία προς τοις ποσιν αντον

χα&εζομένη ηκροα,το τά ύπ' αυτόν λεγόμενα. Και ταντα

άκούσαντος Μισδαίον τον βασιλέως και Χαρισίον έκπηδησας

ό Χαρίαιος άπ' 'έμπροσ&εν τοΰ βααιλέως σννεπισπασάμενος

δ 'όχλον πολύν ειπεν Έγώ αντον φέρω βαΰιλεΰ και την Μυγ-

δονίαν, ής τον νουν άφείλατο. Και ηλ&εν εις την οΐκίαν

Σιφόρον τοΰ στρατηλάτον έντάραχος. χαϊ εύρεν αντον δι

δάσκοντα· Μνγδονίαν δέ ου χατέλαβεν, άναχωρήαααα γαρ ην

εις τον οίκον αντης, έγνωκυΐα ότι έμηνύ&η τφ άνδρι αντης

10 ότι έκεϊ ην.

106 Ό <ϊί Χαρίαιος ειπεν τω άποστόλφ· Ανάστα πονηρέ

και άφανιστά και έχβ-ρέ τοΰ έμοΰ οίκον έμέ γαρ ή ση μαγεία

ού βλάπτει" την γαρ σην μαγείαν έπι την σην κεφαλήν

&ησομαι. Ταντα δέ αυτόν είπόντος προσέαχεν αύτψ 6 άπό-

1δ στόλος και ειπεν αντφ' Αι άπειλαί σον έπιστρέψονσιν προς

σέ. έμέ γαρ έν ονδενι καταβλάιμεις' μείζων γαρ σον έστιν

\ν και τον σοΰ βασιλέως και πάσης νμών της στρατιάς 6 χνριος

β Ίησοϋς Χριστός εις δν τας έλπίδας 'έχω. \ Λαβών δέ 6 Χαρί-

σιος ημιφόριον ένός των οικείων αύτοϋ έπέβαλεν τφ τραχήλω

20 τον αποστόλου λέγων Σύρατε και απαγάγετε αύτόν 'ϊδω ει

δύναται ό &εός ρνσασ&αι αντον από των χειρών μον. Σύ-

ραντες δέ αντον άπήγαγον προς Μισδαϊον τον βασιλέα, ατάς

δέ ό απόστολος 'έμπροσ&εν τοΰ βασιλέως λέγει αντώ ό βασι

λείς" ΕΙπέ τις εΐ και ποίφ δυνάμει ταντα διαπράτττ]. Ό δέ

25 απόστολος ήσύχαζεν. έκέλενσεν δέ ό βασιλεύς τοις νπηκόοις

αντον μαστιχ&έντα αντον έκατόν χη' δέσμιον βλη&ηναι εις

1 ή οπι Ρ || 4 σνν.] χαϊ Ρ || 5 ειπεν] άράμενος λέγει Ρ \\ εισφέρω Ρ

ΤΜΐβΊ ή 211, 127 || 7 άρχιστρατηλάτον V: ΰ[214,19 || έντ.] μετά πολλής

της ταραχής Ρ: ο{ 160, 8 || 8 μνγδονία Ό \\ κατ. (()] παρήν V || ά. γ. ήν]

άνακεχωρήχει γ. II: α/ 123, 2 || 9 εαυτής οίκ. V: ί/ 204, 6 || 9-10 έγν. - ήν

οπι Ρ || 11 άν.] περιπάτη αάά V || 11-12 π. χ. άφ. (()] μάγε καΐ φαρμαχε Ρ

πι&ΐββοβ ιη || 15-14 έμε - 9ήα.] χαϊ άγομε ($ογ αγωμεν ?) είς τόν βασιλέα

μιαδαΐα (βί ιίθηί ίη ρΓβ,βββηίίαπι Γβ^ίβ τη) "να περί των αών μαγιών χαχεϊ

τας δίχας άποτιννύεις Ρ || 18-16 σαΐ απ. π. σε έπ. Ρ || 17 βασ. σον V || ό

οιη Ό || 18 εσχω χαϊ (ο{22Ί, 22) τ. I Ρ || *> α. χ. άπαγ. εί αάά ί'ως τοΰ

βασιλέως μισόαΐον χαϊ Ρ || 21 ό θ-.] Ιββαβ { ΟΗπβίιιβ ιη: ό ΊηαονςΫ

ο{ Η || ρνα. οπι Ρ βπιβ* η» || αντον Ρ \\ έχ Ρ: ο( ο 122 ϊ || τ<Ζν)

{^έμών^?) άφαρπάσαι αάά Ρ || μον οπι Ρ || 22 προς] υβςμιβ »ά (: ε/- 20 |

μισδαΐα Ρ: ο{ 12 - 14 || 23 λ. α. ό β.] ήρωτάτω χαϊ φησίν ϋ \ 6 βασ.

οπι (: άβΙ? || 26 <μάστιξιν> μαστιχ&έντα {άβΐ αντον) ? ο( Απι 54,6 Αη

58, 13 || εχ. χη' (οβηίιιπι ςιαϊηςιια^ίηΐα {) δ. οπι Ρ || ^ίΐθ,1 έν τή φυλακή

Ρ: ΰ/·219, 1 (Ρ); 133, 2 (ΐΐ 219, 6; ΰ 125πι; 142ί; 151τπ; 159% Ρ ΒοΙχΐ!)
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την φρονράν. οι δέ δεσμεύσαντες αυτόν απηγαγον. ό δέ

βασιλεύς καϊ Χαρίσιος ίσχέπτοντο τό πώς αυτόν Φανατώσου-

ΰιν τό δέ πλή&ος ώσπερ χϊεόν προσεκύνουν αυτόν τούτο δέ

είχον κατά νουν είπείν ότι Τον βασιλέα νβρισεν καϊ πλάνος

εστίν ό ξένος. 5

107 Ό δέ απόστολος άπιών έπϊ τό δεσμωτηριον χαίρων

και άγαλλιών 'έλεγεν Εξομολογούμαι σοι Ιησού ότι οϋ μόνον

της πίστεως σου αξιόν με έποίησας, άλλα και του ύπομεϊναι

πολλά διά σέ. ευχαριστώ ουν σοι κύριε ότι έφρόντισάς μου

και δέδωχάς μοι την ύπομονήν ευχαριστώ σοι κύριε ότι διά 10 238 \ν

σέ φαρμακός ηχούσα "/.αϊ μάγος, πρόσδεξαί με τοίνυν ίκ τον

μακαρισμοϋ τών μετρίων καϊ της αναπαύσεως τών κεκμη-

χότων χαϊ τών μακαρισμών έκείνων ους μισοϋσιν οϊ άν&ρωποι

καϊ διώκουσιν καϊ όνειδίζουσιν ,. φαύλους περϊ αύτών φ&εγ-

γόμενοι λόγους, ιδού γαρ διά σέ μισούμαι· ίδού διά σέ τών 15

πολλών χεχώρισμαι, και διά σέ τοιούτον οίος ονκ εϊμϊ λέγον-

σίν με.

108 Προσευχόμενον δέ πάντες εβλεπον αύτόν οϊ δέσμιοι

και έδέοντο αύτον νπέρ αύτών εύξασ&αι. προσευξάμενος δέ

καϊ κα&εσ&εϊς ηρξατο λέγειν ψαλμόν τοιούτον "Οτε ημην 20

βρέφος άλαλον έν τοις τού πατρός μου βασιλείοις έν πλούτφ

και τρυφτ} τών τροφέων άναπαυόμενος , έξ !Ανατολης της

πατρίδος ημών έφοδιάσαντές με οι γονείς απέστειλαν με'

από δέ πλούτου τών -θ-ησανρών τούτων φόρτον συνέ&ηκαν

μέγαν τε καϊ έλαφρόν, όπως αυτόν μόνος βαστάσαι δννη&ώ' 25

χρυσός έστιν ό φόρτος τών ανω, καϊ άσημος τών μεγάλων

« οί Μ&ΚΙι 0, 12 || 12 οί Μαιϋχ 5, 3; 11, 28 || 13 οί Μ&11>α 5, 11

I δε ρτϊιΐί] καϊ Ρ: ο( 221, 22 || δεσμ. (()] μαστίξαντις εί αάά ίν τη

φρουρά Ρ || τούτον Ρ || άπ.] προς τους σνγκεκλεισμένονς αάά V βί οαπι

ΛϊβδβΙ βί ίηίΓ0Ϊ88βί ϊη β&ΓΟβΓβπι αάά \ || 2 τό οτπ V: ε( 126, 2; 134, 10 !|

άνίλωσιν Ο: ή 134, 10; ε 125 ϊ; 164ί || 3 δε ρη'««] «Τ γάρ? || 3~5 τοντο -

ξένος οι» Ρ Ρ 6 ό ξ. οτπ ( || 6 άπελ&ών έν τή φνλακή Ρ || έπϊ] «τ

εΙς? |1 9-10 ότι - κύριε οηι Ρ ποπ ηιιΐία αάά \ || 10 ιογ εδωκας?? \\ 11 φ. -

μάγ.) αϊ \ || κ. μάγ. οτπ ϋ: άεΠ ε/- 218, 11-12 || ""224,20 πρόοδ. - βαοιλεΐ

οτη Ρ: ο[ γταε(

II πρ. με] Εΐοοίρίαπι {: $α· προσδεξαίμην? || 13 $οτ <&ί> τον μακα

ρισμοϋ ? ί/- 11 || 16 τοι. - είμϊ] ηββοίο (χαΐά ( || 19 <*αί> νπερ ? ? (() ||

29-224,20 άε ΝίοεΙα ΤΗε$$ ΝοεΙάε&ε ΜαεΚε Ββιιαη οί ρταε( || 21 άλ.] ρ&ι·-

υηΐνιβ \ || 24 δε <τοΰ>? || τοντ.] ηθ8ίι·οπιπι [: ιετ αντών?? || 26 ό φ. τ.

άνω] ΒβΙΙι ΕΙΙ&ίβ ( ( ΐν^Ηί: ΒβίΗ ββίβ,ίβ ΝοεΙάεΚε ψ πάς άλλος νπείκει

και διαπέφενγε σίδηρος αάά ΝίεείαΒ Τ/ιεα άχώ Βευ,αη) |) ό φ.] β ίβπ·» [

(Βειιαη)
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ϋ-ησανρών, χαϊ λί&οι έξ Ινδών οι χαλχεδόνιοι, χαϊ μαργαριται

239 ν έχ Κοσάνων χαϊ ώπλισάν με τω άδάμαντν χαϊ ένέδυσάν με

Ισ&ήτα διάλι&ον χρνσόπαστον, ην έποίησαν στεργοντές με,

χαϊ στολήν τό χρώμα ξαν&ήν προς την έμήν ήλιχίαν. σνμ-

5 ψωνα δέ προς έμέ πεποιήχασιν, έγχαταγράιραντες τη διάνοια

μον έπιλα&έσ&αι με, ΐ-φησαν τε· Έάν χατελ&ών εις Λϊγυπτον

χομίσης εχεϊ&εν τον ϊνα μαργαριτών τον όντα έχει περϊ τον

δράκοντα τον χαταπότην, 'όπως ένδυση την διαλι&ον έσ&ήτα

χαϊ την στολήν έχείνην ην επαναπαύεται" τον εϋμνήστου χαϊ

10 γένη μετά τον άδελφον ΰον χήρνξ τη ήμετέρρ βασιλεία.

109 Ήρχόμην δέ έξ Ανατολής έφ' όδόν δυσχερή τε χαϊ

φοβεράν με&' ηγεμόνων δύο, άπειρος δέ ημην τον ταντην

όδενσαι. παρελ&ών δέ χαϊ τα των Μοσάνων με&όρια, 'έν&α

έστϊν το χαταγώγιον των άνατολιχών έμπορων, αφιχόμην εις

15 την των Βαβυλωνίων χώραν. είσελ&όντος δέ μον εις Α'ίγν-

240 \ν πτον άπέστησαν ο'ι συνοδεύσαντές μοι ηγεμόνες, ώρμων δέ έπϊ

τον δράκοντα την ταχίστων χαϊ περϊ τον τούτου φωλεόν χατέ-

λνον, έπιτηρών νυστάξαι χαϊ χοιμη&ήναι τοντον, όπως μου

τον μαργαρίτην νφέλωμαι. μόνος δέ ών έξενιζόμην τό σχήμα

20 χαϊ τοις έμοις αλλότριος έφαινόμην. έχεϊ δέ είδον έμόν συγ

γενή τον έξ Ανατολής, τον έλεν&ερον, παιδα ευχαρή χαϊ

ώραιον, υ'ιόν μεγιστάνων, οντάς μοι προσελ&ων σνγγέγονεν,

1 9ησ.] β&ζζ&Ιί { Ι οι χ] οαΓβαηοιιΙΐ (?) ( || *€/· χαλκηδόνιοι? ||

μαργ.] »ο1ΐ8.ίβ8 ( (? άιώ Ββηαη) \\ - άδ.] φιί ροίββί Γβιτιιιη βοηίβΓβΓβ

αάά \ ψ πάς άλλος νπείκει καΙ διαπέψενγε αΐδηρος αάά Νίοβ(α$ ΊΊιβΒΒ \

ένέδ.] βχυβπιηί (: 5β>· ε1ξέδνσαν??? βΐίαιη την εσ&ήτα βί την ατολην

(() οροτίηίί || 8 δ. χ.] ίιι1§βηίβπι (: ο/~ 8 \\ 4 τό χ. ξ.] ρυΓρυΓβ&ιη ςιιι&β

ιαθη8& (βί) ίβχί» βτα,ί ί || 6 έπιλ.] ηβ οΜίιιίοηβ οβπιβΓβίιΐΓ ( μη έκλα-

ϋ-έσ&αι των δωρεών χαϊ τον φνααντος ΝίββΙαε ΤΙιβ$$: <τοί μή> έπιλ.? \\

7 έκεΐ] ϊη πιβίΐίο πΐ8χί αάά ( || 7-8 π. τ. δ.] οίΓοιιπκΙ&ΐιιιη α δβΓρβηίβ (

(Μαβ/ίβ: ίυχίβ, ββΓρβηίβπι 1¥τϊαηΐ) || 7 ίβΓ ηαρά?? β[ Π || 8 κατ.] οΐβτβ βρϊ-

Γ&ηίβπι {: «/" 222, 14 \\ οπως] άβηυο [; $ΟΓ αν9ις?? || δ.] ίαΐΒβηίβιη (: ο/~3 \\

9 ην έπ.] ςυ» οοηίβηίιΐΒ ββ ( (1¥τϊ<[Μ: ςυα ^β,ιιάβΒ ίάβπι βί Μαΰ/ιβ φιαβ

8ΐιρΓ8. ροβίΐα ββί Ββυ,αη): φ ίπαναπανεααι?Ί1 1] $ϋΓ η?? || τ. ε.] ροίί αον

{10) ροηβηά? φΐϊ β8ί ηοίηι Ιοοο ρΓΟχίπιαβ |: ε/" 221, 20 || 10 ίίΓ γενήΌ%??

ε/' 114, 3; ΰ 123 β || κηρ.] ΗβΓβ8 (: λτ κληρονόμος?? || <ί"ν> τ%\> (() || 11 Άν.]

βί άββββηάί αάά \ || 12 απ.} ραηιιιΐηβ [ || 13 Μοσ.\ 5ΰΓ Μεσηνών?? ΰ[223,

5 || 15 χ.] βί ίηίΓβ,ιιί πιοβηίβ, 83,γ1»ιι^ (.άιώ Ββηαη) αάά \ κα.1 Λαβυρίν

θου αάά Νικία! Τ(ιβ$α: ΰ/~222 , 7 || εία.} $εν κατελ»όντος (ί)?, ΰ/~ 6 I

17 ίθ· παρά?? οΪΓουηι ( {}¥ηαΙι( ΜαοΙα: ίιιχίβ, Ββηαη) ο[ 7 || κατέλ.]

ίχΜίαηί ( (ΐνήαίιΐ Ββηαη. βΪΓοαπιϊιιϊ ΜαβΚβ) || -ι τον ηίηηηί/ιιβ ο»ι (

22 μεγ.] ηιβΓοβίοηβ οΙβ&ΓΪί ( (Τννϊα/ιΙ: υηοίίοηίβ Σίρήη.ι άιώ Ββηαη)
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και αννόμιλον αυτόν 'έσχον, και φίλον και κοινωνοί) της έμης

πορείας ποιησάμενος. παρεκελευσάμην δε αντω τους Αιγυ

πτίους φυλάσσεσ&αι και των άκα&άρτων τούτων την κοινω-

νίαν. ένεδυσάμην δέ αϋτών τά φορήματα, 'ίνα μη ξενίζωμαι

ώαπερ 'έξω&εν έπι την του μαργαρίτου ανάληιριν , και τον 5

δράκοντα δινπνίσωσιν κατ έμον ο'ι Αιγύπτιοι, ουκ όίδα δέ

έ£ οΐας 'έμα&ον προφάσεως ώς ουκ είμι της χώρας αυτών,

δόλω δέ συνέμειξάν μοι τέχνην, και έγευσάμην της αυτών

τροφής, ήγνόησα έμαυτόν υ'ιόν όντα βασιλέως, τω δέ αυτών

έδονλευσα βασιλει. ήλ&ον δέ και έπϊ τον μαργαρίτην, ίφ' όν 10

οι πατέρες μου άπεστάλχασίν με, τω δέ της τροφής αυτών

βάρει εις 'ύπνον κατηνέχ&ην βα&ΰν.

110 ταϋτα δέ μου πα&όντος και οι πατέρες μου γσ&οντο

και 'έπα&ον υπέρ έμον. έκηρύχ&η δέ κήρυγμα έν τη βασιλεία

ημών ϊνα πάντες έπι τάς ημετέρας άπαντώσιν &ύρας. και 15

τότε οί βασιλείς της Παρ&ενίας και οι έν τέλει και οι Ανα- 241 \ν

τολης πρωτεύοντες γνώμης έχράτησαν περϊ έμον ϊνα μη βλ&ω

έν Αίγΰπτω. 'έγρα-ψαν δέ με και ο'ι δυνάσται σημαίνοντες

οϋτως' Παρά τοϋ πατρός βασιλέων βασιλεύς και μτμρός την

Ανατολην χατεχούσης και αδελφούς αϋτών δεύτερους αφ ημών 20

τω έν ΑΙγύπτφ υιώ ημών ειρήνη, άνάστη&ι και ανάνηψον

έξ ίύπνου, και των έπιστολιμαίων ρημάτων άκουσον, και ύπο-

μνήσ&ητι υιός βασιλέων υπάρχων, δουλικόν νπεισήλ&ες ζυγόν

1-2 έ. π.] 30Γ έμπορείας? έμής ίμπορείας? πιβΓοαίαΓ&β πιβ&β ( |;

2 παρεκ. δε α.] 'ός μοι αεί ανμπαρήν καϊ αννεβονλενεν ΝίαΙαχ Τ/ια$ ατΐ£

αρίϊιΐί |[ 3 χοντ. οηι \ || 4 £ϊι>.] πΐ6 &ιιβΓ8»ΓβηίιΐΓ ( (ΐνήρ/ιΐ *βά άιΛ: πιβ

βιιβρβοίυπι Ιι&ββΓβιιΙ; ΜαοΚβ πιβ 00|ρΐ080βΓβηΐ Νοβίάβ&β ηιϊΐπ τη&ΐβ άΐοβΓβηί

Βεηαη) || 5 <&#α5ν> έπΙ? (() || β οί Α. οηα \ || 8 μ. τέχ.] καϊ τέχνη παρέ-

κλιναν Νίΰβία! Τηβ$$: ίοτ <*α2> τέχν%?? ο[ 149, 18 \\ {γ.] άβάβπιηί

πιίΐιί ( άπογενσααθ-αι νπηγάγοντο Νίαία$ Τ/ιβ$5 || 9 ζχαΐ> ήγνόησα"! \\

εβτ βασιλέων ? ([) || 10 ήλϋ-ον] οΜίίιιβ βυπι { μακρά χα/ρειν ειπών τ%

ψροντίδι τοϋ μαργαρίτον Νίϋέίας Τίιβ$α: εοτ έπελαθ-όμην δε καϊ τον μαρ-

γαρΙτον?? || 11 τρ.] ορρΓβββίοιιϊβ ( (ΤΡΉ^/ιΙ: οΛΐ ϋοηί ΝοβΙάεΙιβ άιώ Ββ-

ηαη): ή 9 || 18 κατ.} ί&οββαιη ( || 13 τ.] οιπηί» αάά \ || δ' έμον? ||

15-16 κ. τ. οτη βί ϊηίβτριιηρίΐ αηίβ γνώμης (17) ( || 16 Παρ&Ιας ((1 Μιοβίαί

Τ1ιβ$5 τεείβ: <;/ ΡΗ 92, 13 \\ 17 πρωτ.] οπιηβδ αάά \ || έ'λθω] Γβ1ίης[αβΓβΓ \:

ΛΤ λειφϋ-ώ?? || 18 με] ί<τ μοι ([): βρίδίνιΐ&ιη αάά \ || 18-19 α. οντ.] βί

βϊ^η&πβΓαηί 6&πι ( || 19 βασιλεύς} *€γ βασιλέως ((); </ 223, 20 || 20 άδ. -

ήμ.] αδελφοί έξ αντών την γένεαιν 'έχοντες ΝίαΙαι ΤΗβίί || ίστ αδελφού

σον τον δεντέρον?? (() || 21 ήμ.] καϊ αδελφώ αάά Νκβία$ ΤΙιβ$8 || 22 νπνον]

ίυο αάά ί || 23 δ. ν. ζ.] ιιίάβ ββΓαίίαίθπι : οιιϊ ββΓίιίβ! ( (1¥ή<)Μ Βΐηαη:

ψί&τη 8βηιίβ Μαΰ&β)
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μνημόνεναον της έσ&ήτός σον της χρνσοπάστον μνημόνενσον

τον μαργαρίτου δι ον είς Λϊγνπτον απεστάλης, έχλή&η δέ

το ονομά σου βιβλίον ζωής και τον άδελφοϋ σου ον παρεί-

ληφας έν τή βασιλεία -ημών.

δ 111 Ό δέ βασιλεύς ώς πρεσβεντής κατεσφραγίσατο δια

τονς πονηρούς τονς Βαβυλώνιους παϊδας και δαίμονας τνραν-

νικούς Λαβυρίν&ονς. εγώ δέ προς την ταύτης φωνήν τε και

αισ&ησιν έ| νπνον άνερμησάμην, άναλαβών δε και καταφιλή-

νρ σας άνεγίνωσχον. έγέγραπτο δέ περι εκείνον τον έν τή καρδία

10 μον άναγεγραμμένον και νπεμνήσ&ην παραχρήμα οτι βασι

λέων είμΐ νιος και ή έλεν&ερία μον τό γένος μον έπιζητεϊ.

νπεμνήσ&ην δέ και τον μαργαρίτου έφ' ον χατεπέμφ&ην είς

Λϊγνπτον ήρχόμην δέ έφ' άρμασιν έπϊ τον δράκοντα τον

φοβερόν, και κατεπόνεαα τούτον έπονομώσας το τον πατρός

15 μον όνομα, άρπάσας δέ τον μαργαρίτην άπέστρεφον προς

τούς έμονς άποκομίαας πατέρας, και αποδυσάμενος τό ρνπα-

ρόν ένδυμα έν τή αντών κατέλειψα χώρα, ην&υνον δέ αντό

και την όδόν προς τό φως της κατά άνατολην πατρίδος,

και ενρον κα&' όδόν διαιρούσαν με' αύτη δέ, ώσπερ φωνή

1 χρ. (Νίεβίαε Τ/ιβα)] ίυΐ^βιιίβιη ( (Ββιιαή) βΐ Γβοοι-άβ,Γβ Ιο^απι ξξϊο-

ΓΪ088Π1 ηιια ΐηάιΐΘΓΐβ βΐ £ΐάθΓη&1>6Γί8 αάά \ χαί την ειδεχθ-η ταύτην χαί

αμορφον των Αιγυπτίων άπόρριψον αάά Νίοβίαε Τ/ιεα || 1-2 μν. - άπεατ.

αηίβ μν. - χρνα. (/) ( ||. 2 έχλ. δε] ονιιη αοοαίαιη βΓΪί ( ( ννήφί Ββ-

ηαη: υοοΛϊίιΐΓ ΜαβΚβ) || 3 βιβ.] $ογ έν βιβλίω? (β || ξ.] αΪΓΟπιιη £ογ-

ίίιιπι ί || <μίτά> τοΰ? (Π )| ού π.] βήβ ( (? ΜαβΚβ: άυ,ύ ΙΤηρ/ιί <?< Β«-

ιιαιί) || 5 δ δε β.] βρίβίιιΐβ, πιβίΐ βδί βρϊδίιιΐ» ςιιαιη τβχ ( || ώς πρ.] άβχίΓα

8ΐΐίΐ ί || β Β. π.] βΗθ8 Β&β^ΐοηϊβ (: $ετ Βαβυλωνίων π. ? || 7 ί<τ Ααβυρίν-

9-ου"! (ο/' 220, 10) ιιοΐ&αΐί (βρϊβίιιΐβ,) ίηβΙ&Γ »0[ιιΠειθ Γβ^ϊηαβ αιιίυιη οιηηίαπι,

υοΐ&ιιίΐ βΐ οοηββάίΐ ρΓορβ ηαβ βί ίοΐβ, ίβοία ββί ββΓπιο αάά \ αντη ή έπι-

ατολή φως γέγονεν έμοί χαί πϋρ χαΐ τό ενόν μοι ζώπυρον άνάψασα είς

υψος ήρεν χαί άετοϋ δίκην άν%ξεν ωσπερ ύπόπτερον αάά Νίϋβίαε ΤΗΐΒί \

8 αΐσ&.] βίΓβρϊίιιιη ( || 80Γ άνωρμηαάμην?? βιιη'βχϊ ( || χαταφ.] βοΐαΐ βί

αάά ((?) || 9 περί έχ.] δβοιιηάιιιη ίΐΐαά ( || 11 τό γ. μ.] ηαΐιίΓαιη βιιβ,πι ( ||

$ο· £πεζήτει? Γβς[ΐιΪΓβ1)3.ί. ( (Ββααη: 0θΏύτπΐ3.\)Β,ί ίϊηρ/π ΜαοΙ(β) \\ 12 ί«

χαί οτη \ \ 13 ή. δε έφ' α. επϊ] $ογ ή. δ'ε έπάσμααι χηλεΐν? οοβρϊ ίη-

ΟΕηί&Γβ ( ίπωδαΐς τε χαϊ 9είοις χαταχηλήσας έπάαμασι Νϊΰβίαε ΤΑεα:

ιινηο ηρχ. αύ έρχομαι άβήναίιιηι ηϊά || 14 φοβ.] οΙβΓβ ΒρίτΒη<»ηι αάά (:

0(220, 8 || ία- χατεπόνηαα? ^ 162, 24) χατεχοίμιααΫ (() || η'δν.] βί ηοπιβη

βϊιιβ ςιιιϊ ββί Ιοοο ρΓοχίπιαβ βΐ πιαΐΓίβ πιβββ Γβ^ίηίΐβ ΟΓίβηίίβ αάά [ || 1β τ.

£. ά. π.] άοιαιιιη ρ&ίΓΐβ πιβϊ ( || $α· <αϋτόν> άποχομίααι?? <*αί> άποχο-

μίαας ρο$1 μαργ. (15) ροηβιιά?? || 17 ενδ.] βοπιιη αάά ( || 17-18 α. χαί] $ογ

αντίχα? (() || 18 όδ.] ηί υθηϊτβιη αάά \ (ΙΥΗφί Βαιαη: ςιι» αβηβταιη

Μαοΐίβ) || 19 ςα· (την έπιστολήν τήν) διεγείρουσάν (ηίΐ διεγείρααάν) 'ί ? ([)
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χρησαμίνη άνέστησεν ΰπνω&έντα με, και ώδηγησέν με τώ

παρ' αυτής φωτί. 'έστιν γάρ ότε ή άπό σηρικών έσ&ής βασι

λική προ των έμών όφ&αλμών. άγονσης δέ με και έλκούσης

της στοργής την Βαβύριν&ον παρηλϋ-ον και καταλεί-ψας

έπ' αριστερά την Βαβυλώνα εις την Μέσον άφικόμην την με- 5

«όλην ονσαν παραλίαν. 243 \ν

112 ουκ έμνημόνευον δέ της λαμπρότητας μου' παις γάρ

ών 'έτι και κομιδη νέος κατελελοίπειν αντην έν τοις του πατρός

βασιλείοις' έξαίφνης δέ Ιδόντος μου την έσ&ητα ώς έν έσό-

πτρω όμοιω&εισαν , καϊ όλον έμαυτόν έπ' αυτήν έ&εασάμ-ην, 10

και 'έγνων και ειδον δι αντης έμαυτόν , ότι κατά μέρος διη-

ρήμε&α έκ του αντον όντες, και πάλιν ϊν έσμεν δια μορφής

μιας. ου μην άλλα και αντονς τους ταμειονχονς τους την

έσΟ-ητα κομίααντας έώρων δυο, μορφή δέ μία έπ' άμφοτέρων,

ίν σύμβολον βασιλικόν έν άμφοτέροις εκειτο' το χρήμα 15

και τον πλοϋτον έν χερσϊν ειχον, καϊ άπεδίδουν μοι τιμήν

και την έσ&ητα την εύπρεπεστάτην , ητις έν φαιδροϊς χρώ-

μασιν χρνσώ πεποίκιλτο και 7Λ&οις τιμίοις και μαργαρίταις

χροιέί πρεποΰστ]· ϊδρυντο έν ΐι-ψει· καϊ ή εϊκών τοϋ των βασι- 244 λν

λέων βασιλεύς ολη δι όλης· λί&οις σαμπφειρίνοις έν νψει 20

έπεπήγεισαν αρμοδίως.

2 εστίν - βαθ.] άβ \ άηύ ΤνΗρΗί ΜαοΙίβ Ββηαη || 3 τ. έ. δ.] τα& βί αάά

ίοπηα 8ΐι& (? ΙΥηςίιί Ββηαη: ϊη ϋϊηβΓβ πιβο ΜαοΙίβ) βί νιοοβ 8ΐια βί άαοίιι

πίθ \ιοτϊβΧά ββί ιιΐ ρΓορβΓ&Γβπι { υηάβ βχρίβηάα ηϊά || 4 $ογ τ% βτοργ$? ([) ||

Β.] $οτ Λαβύριν&ον? {ο/' 222, 7) 8&Λιΐ£ ΐ [ΙΥηηΙιΙ ΜαοΙίβ: άηΰ Ββηαη) ||

'- ίβΓ Μεσήνψ?? (ο/' 220, 13) ΜαίβΙι&η { || μεγ] ροΓίυπι πιβΓβαΐοηιιη

αάά ( || 6 παραλ.] βί ιιββίβιη ιηβ&ιιι Γιιΐ^βηίθπι (οΓηαίιιπι ιηβιιιη ΜαοΙίβ:

ίΐβτη 222, 1) ςιιαιη βχιιβΓίΐιη βί ίο%3.τα ςυ» »ιηίοίιΐ8 βτΒ,τα βχ ΚαιηΙΙια βί

Κβΐίβη (Τνη^/ιί: Κ&πιΐία βί Β,βΐιβιι ΜαοΙίβ ΒηταπίΆ Η^ΓΟ&ηί» οοηϊ Ββιιαη)

ρ&Γβηίββ πιβί 60 πιίββΓαιιί ρβΓ άίδρβηδ&ίοΓββ (ταμειονχονς: ο/' 13) βιιοβ

ς[ΐαίΐ>ιΐ3 ρΓορΐβΓ Μβπι βοπιπι Ϊ11& οΓβάί ροίβΓ&ιιί αάά \ || 7 τ. λ. μον] ίοτ-

ηα&πι βϊιΐΒ ( || 9 ώς έν] $ογ ώαεί? (\) \\ 10 καϊ άβΙΊ ([) |) ΐοί&ιη ιιίάϊ ϊη ίοίο

(Τνη§1ιί Μαΰ&β: ϊη πιβ ΐοίο Ββιιαη) αάά | || έμ. οηι \'ί (1¥η/)ηΙ ΜαβΚβ;

νοη Ββιιαη) \\ χΰΓ άγχη"! || 11 χ. 'ε'γν. - έμ. οηι \ \\ 13 ον μ. ά. κ.] β/" β 127 β ||

ΐδ-ιβ το . τιμ.] πΐ£ΐηί1)>ΐ8 βϊιιβ ςιιϊ πιίΐιΐ τβάάβ^ειΐ άβροβίίϋηι (? \¥ηςηΙ:

ΟΓη&Ιαπι ΜαεΚβ ίΗββ&ιίΓαπι Ββηαη) ηΐθΐιιη βί άϊιιίίί3.8 πιβαβ ρβΓ Θ03 ( [

18 βογ πεποίκιλτο, χρυσψ? ({) || λ. τιμ.] ΙιβΓ^ΙΙίβ ( || μαργ.] Ιαρίάητη ηοηιϊηα

Ιιαοβί ( || 19 $ογ "ίρντο? ρ»Γ£ΐίιιηι βΓβ,Ι ( || έν ν] άοπιϊ δΐιαβ ϊη αΐίο (?

(ίΡηρΗί Ββιιαη: ΐη ρβΓίβοίίοηβ βιια ΜαεΙίβ) βί βά&πι&ηΐϊηϊδ 1&ρϊ(1ϊΙ)ΐΐ8

ΟΠ1Ι163 οτ&β βϊιιβ £γπι3,1&6 6Γ8η(; (οπιηβδ ρείΓΐββ βϊαβ οοηϊιιηοίίΐβ βΓ&ηί

ΜαοΙίβ) αάά ( || των άβΙΊ || 20 ιοτ βασιλέως ([): ο( 221, 19 || 2»-21 «ια&βί

Ιαρϊάββ 8&ρρ1ιΪΓΪηί βΓ&ηΐ ιι&γιϊ βϊιιβ οοΙοΓββ ( || 20 ολης (έπεποΐκιλτο) ? (() ||

» 80Γ λΐ&οι σαπφείρινοι!'?
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113 έώρων δέ αυ&ις ότι δ* ολων κινήσεις έξεπέμποντο

γνώσεως, καί ην έτοιμη άφεϊναι λόγον ηχονον δέ αυτής ομι

λούσης· Έγώ εϊμι εκείνον των πάντων άν&ρώπων άνδρειο-

τάτου ου ϊνεχεν παρ' αντφ τω πατρί ένεγράφην και αντός

5 ήσ&όμην αύτοΰ της ηλικίας. Αί δέ κινήσεις αί βασιλικοί

πάσαι έπανεπανοντό μοι αυξανονσης προς ταύτης ορμάς·

'έσπευδεν έκ χειρός αυτόν όρεγομένη έπί τον δεχόμενον αυτήν,

κάμε ό πό&ος διήγειρεν όρμήσαι εις νπάντησιν αντον και

δέξασ&αι αυτήν. έκταχ^εϊσαν δέ χρωμάτων έκομίσϋ-ην, καί

10 την στολήν μου την βασιλικήν ύπερέχονσαν έστολισάμην

δι όλον ένδνσάμενος δέ ηρ&ην είς χώραν ειρήνης σεβάσματος'

χαί την κεφαλήν χλίνας προσεχννησα τον πατρός τό φέγγος

του άποστείλαντός μοι ταντην , ότι έγώ μέν έποίησα τα προ-

σταχϋ-έντα, και αντος ομοίως όπερ χατεπηγγείλατο' και έν

Ιο ταϊς -Θ-νραις τον βασιλικού τον έ| αρχής αντον κατεμειγνν-

μην. ήσ-θ-η δέ έπ έμοί καί εϊσεδέξατό με μετ' αντον έν τοϊς

βασιλίίοις' πάντες δέ οι ΰηήχοοι αντον ενφήμοις φωναΐς

ύμνονσιν νπέσχετο δέ μοι καί είς τάς τον βασιλέως &νρας

συν αντω άποσταλεϊσ&αι, ίνα μετά των έμών δώρων καί

20 τοϋ μαργαρίτον άμα αντω φαινώμε&α τφ βασιλεί.

114 Καί ό Χαρίσιος γεγη&ώς άπηει οϊκαδε, νομίζων σν-

νείναι την αντον γνναϊκα καί τοιαντην γεγενήσ&αι οϊαν προ

1 έξεπ.] ορβΓ&Β&ηίιΐΓ {: «τ έξεπονονντο?? \\ όμ.] βίΓβρΐίιιπι βοηο-

γιιπι βϊαβ ( ςιαοβ βάββαί ϊη β08 φΐί ββ,πι άβίυΙβΓβ,ηΙ αάά \ (? άιώ ϊΡη$/ιΙ

Μαΰΐίβ Ββηαη) || 3-5 ίγώ - ήλικ. βί 8 ανξ. - όρμ.] ούίονΓα βί ίηββΗα: β£0

βαιη ορβΓβηβ ίη αοϋ1)ΐΐ8 ς[αβηι βάιιχβπιηί (βϊ αάά ΤΡτϊρΙιΙ Ββηαη) οογ&ιπ

Ρ&Ιγθ πιβο, βί β£ο φίοςυβ β,ηΐπιιιπι αάυβΓίϊ (ΐη πιβ αάά Μαε&ε Βεηαη) βίβ,-

ΐιΐΓβ,ιη πιβ&πι ΟΓβεοβΓβ δβουικίιιιιι Ια&ΟΓβπι βανιιη (? βίιΐ8 ίντίρΗί Βεηαη) ( ηοη

τηϊηυ,ί ούίσατα || 3 των] $βΓ τον? || 4 αντή?? || 6 $ογ £μαντον?? || 6 ανξ.

π. ταύτης <τάς> ορμάς αηίβ αί δε (5) ροηειιάα βί βηηι ήλικ. οοηίηηςεηάα (β ||

7 ϊαπ. - αυτήν] βί ϊη ιη&ηιι βοηιπι ςηι άαϋαηί ββπι ρΓορβΓ&βαί ιιί ββ,πι

ειοοΐρθΓβιη ( || αντον] «βτ αύτώνΊ (β || 8 αντον] $ογ αντής?? || 9 έχτ.]

ιη&ηαιιι ροιτθχί βί οβρϊ β»ια ( || χρ.] βϊυβ ριιΙοΙίΓίίιιάίηβ αάά ( || ίίΓ ίκο-

ομή&ην υ,βΐ έκοομίβ&ην (() || 10 β. νπ.] ίιιΐ^βηίίβηβ οοΙογΛηβ | ||

βασιλικής ?? || 11 ειρήνης <ζαί>? (() || » τον έξ] 5ΐΓ τοις έξ? (() || " ενφ.]

ίηοατίντη \ (Ιυπιίηιιιη οοηΐ ΜαοΚβ Ιαυάίβ ΰοηί Ββηαη) || 18 <αντόν) ύμνον

σιν ? ({) || <βααιλέων^ βασιλέως ? (|) || 19 5βΓ άποαταλήσεσΒαι ? || 21 καϊ] τον

άποστόλον δε ίν τή είρκτή (ο( ο159ϊ) βληΗντος Ρ: ο( 218, 26 \\ οΐκ. γεγ.

άπ. βί αάά προαδοκων (ρατίϊηι ϊη τα$) καί Ρ\\ 21-42 τ. α. ανγκαθ-ενδήσαι Ρ:

β{ ο 125Ίη ; 121 ϊ || 21 ββοιζπι ίυίνίΓ&πι { οοριιΐ8,1)ϊίυΓ ππΐιϊ πι || 22 γενήσεσ&αι

ΥίβηβΓ || 22-225/ βογ ο'ία ψ προ τον υβΐ καί τό πρότερον? β(228,5;

ο 123 β; 125 τη; 128 β || 22 ο"αν (β οτη Ρ: β{228,5; ο 128 ε |] 22-22δ,' προ

τον (β οηι Ό
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τον, πριν άκονσαι τον &είον λόγον καϊ πιστενσαι τω Ίησον.

άπελ&ών δέ ενρεν αυτήν τάς τρίχας χεχομμένας 'έχονσαν χαϊ

την έσ&ήτα διαρερηγμένην Ιδών δέ είπεν αυτή· Κυρία μου

Μνγδονία, τί σε ή χαλεπή αντί] κατέχει νόσος; χαϊ τίνος 'ένεκα

διεπράξω ταύτα; εγώ εϊμι 6 έκ παρ&ενίας σον γαμέτης, των 5

τε &εων χαϊ των νόμων άρχειν σον μοι διδόντων τις η το-

σαύτη σον μανία; οτι κατάγελως ίν παντϊ τω 'έ&νει γεγε-

νησαι. άλλα άπό&ον την παρ' έκείνου τον φάρμακου μέ-

ριμναν περιελώ δέ έχ μέσον την όψιν έχείνον, ϊνα μηχέτι

αυτόν ϊδης. 10

115 Ή δέ Μνγδονία τούτων άχοΰσασα άνεδίδον τη λύπη,

στενάζουσα και όδνρομένη. χαϊ αν&ις ό Χαρΐσιος' Τοσούτον

άρα τονς &εονς ήδίχησα, ότι τηλιχαντη με νόσω περιβεβλή- 252

κασιν; τί τοσούτον πεπλημμέληκα, ότι εις τοσαντην με κατέ

βαλαν ταπεινότητα; δέομαι σον Μνγδονία, μη μου την ψυχήν 15

άγχε έπι τι/ β-έα σου ταύτη τη οικτρά χαϊ τω ταπεινφ σχή·

ματι, και μη μον την καρδίαν καταπονεί ταϊς έπι σοϊ φρον-

τίσιν. έγώ ειμι Χαρίσιος 6 σος γαμετάς, \ όν όλον τό ϊ&νος 66 Β

τιμόϊ και δέδιεν τί με δει πράξαι; χαϊ ονκ οιδα πώς ανα

στρέψω· τί δέ χαϊ λογίσωμαι; σιγήσω και καρτερήσω; χαϊ 20

τις άνέξεται όταν τινές τον -8-ησανρόν αντοϋ λαμβάνωσιν;

τις δέ τον σον καρτερήσειεν άγα&όν τρόπον; τί γάρ έμοί; ή

ευωδιά σον έν τα'ις όισίν μον έστιν, και τό φαιδρόν σου

πρόσωπον έν τοις όφϋαλμοϊς μον έγκά&ηται' όφαιρονντά

- αντ.] δβάβηίβπι αάά \ άβοιιπι1)6Γβ δοΐο αάά τη )| τάς - εχ.] βί υιιΚιω

βίνιβ βΓαί άβιηί88ΐΐ8 ( || $οτ χεχαρμένας ? άθίοηβο ο&ρϊίθ ιη || εχοναα Ρ ]

;; Ιδ. δε] βί 6Γ3.Ϊ ί£ΐιηο[ΐι»πι ίηδ&ηβ. ρι-ορίβΓ Ιιιάαιη ( || 1 ε'νεχεν Ρ: τβοΙεΊ

<,/" 162, 11 βί ϊηάβχ || 5 τ. δ. Ρ \\ σον γ.] νυμφίος [ι-βεΙΐΊ €[ 18 ; 110, 8; 233,

25; αϊ) σον διαπρέψας Ρ || 0 μοι οηι Ρ || δεδωχότων Ρ || 7 σον ο>η Ρ || τω]

ι)μών αάά Ρ Ιιοο (: 6/ 230, 11 || 8 αλλά οτη Ρ || φαρμ.] δοϋ-εΐσαν σοι αάά Ρ ;|

9 έκείνΙΙΙΙ (ον ϊη ναι) Ρ || 10 αντ. (()] αντοϋ την όψιν Ό || 11 τοντ.] τών

λόγων αάά Ρ Ηβ,βο & Οα&τϊήο υΪΓΟ βυο ( || άνεδίδον ζεαντήν) ? || 13 ιετ ι,δί-

χηαας ? (() || ίίτ σε ? ({): 4 14; 241, 15 || 14 «τ πεπλημμέληχας? (ί) || «τ αε?

(0 Ι 16 ταντιχ - σχ. οτη \ \\ τω ο>η Ρ || 18 γ.] ποθ-ητός Ρ: $οτ γαμέτης?? ι() ι{ 5 \

19 δεδίει V || «τ πράξαι ονκ ο. καΙ? (() || χαϊ - άν. οηι Ρ \\ «τ άναατρέψο-

μαι? αναστραφώ ? .»</ 259, 8 || 20 <ίέ] δει V πάλιν αάά Ρ: 4211, 10 \\ σ. χ. χ.]

σ. δε μάλλον χαρτερήαας V : ΓβοοΓάβηιβ ρυΙοΙιΐΊίικΙιηβπι ίυβπι βί 8ΐ1β»ιη?

αη πιβιηίηΘηπι ο&δϋΙ&Ιίβ ίυαβ βί ίίίεβ&ιη ? ( || '21 λαμβάνονσιν Ρ || '-'- τις -

τρ.] ρο33αιηηβ βιΐδίίηβΓβ 1»βί»8 1ιι»8 ραΐοΐιηίιιάίηββ ςινιββ 8ΐιηΙ οογηπι ιηβ

οπιηί ΙβπιροΓβ ? ( || τρ. άγ. Ό || τρόπον <άφω.ρε&η~ναϊ> ? ? || τί γ. έ. οηι Ρ: $οτ

τον αεί δντα παρ' έ.?? \\ --~-'· έν τ. ρισΐ γάρ τοις εμοΐς ή εν. αον Ρ\\ '-4 ίατ

άφαιροννταί

15
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μου την "ψνχήν, και τό περικαλλές σώμα ώ ήγαλλόμην ορών

διαφ&είρονσιν και τον όφ&αλμόν τον όξυδερκέστατον πη-

ροϋσιν έκκόπτουσιν δέ την δεξιάν μου χείρα, ή χαρά ή έμή

εις λΰπην μετατρέπεται και ή ζωή μον είς β-άνατον και τό

5 φως σκότφ βαδίζεται. μηδεις λοιπόν των συγγενών βλέπετε

253 \ν με} %αρ' ών ούδεμία μοι βοή&εια γέγονεν ουδέ τους &εούς

τής ανατολής προσκυνήσω λοιπόν τηλικοντοις με περιβαλόν-

τας κακοϊς' ονδέ μήν προσευξαίμην αύτοϊς έτι, ουδέ μην

&υσιάσαιμι αύτοϊς άποστερη&εις τής συμβίον μου. τί δέ

10 αΐτήσαιμι 'έτερον παρ' αύτών; ή γαρ δόξα μου πάσα άφήρη-

ται. είμϊ δέ άρχων, δεύτερος τής τον βασιλέως άρχής' ή&έ-

τησεν δέ με Μνγδονία ταϋτα πάντα άφείλατο· εϊ&ε δέ τον

όφ&αλμόν μου σκάπτε σέ μοι προσεχονσης συνή&ως.

116 Λέγοντος δέ τον Χαρισίου ταϊιτα μετά δακρύων

15 έχα&έζετο ή Μυγδονία σιωπώσα και ε'ις τό 'έδαφος άφορώσα·

ο αυ&ις προσελϋ-ών ειπεν Κυρία μον ποΟ-εινοτάτη Μνγ-

254 \ν δονία, νπομνήσδ-ητι ότι σέ έκ πάντων τών έν τή Ινδία γυ

ναικών ως καλλίστην έπελεξάμην και ϊλαβον, δυνη&εις έτέρας

πολλώ σον καλλίω εις γάμον συνάιμαι έμαυτώ. μάλλον δέ

20 ψεύδομαι Μνγδονία' μά τους γαρ -9-εους ούκ άν 'έσται έτέραν

κατά σέ έν τή τών Ινδών εύρε&ήναι χώρψ οναι δέ μοι διά

παντός, ότι ούδέ

1 όρων υηι II: ίοτ ώ εώρων βί ρο$1 όξυδερχ. ροηβηάΊ ({) || διαφβ-, -

χείρα] νϋν Ρ \\ 3 ή χ. ή έ.] τό γήθ-ός μου Ό || 4 χαΐ ή] ή δε V || 5 βαδ.]

ίίη^ϊίιΐΓ «τ βαπτίζεται? (νβΐ βάπτεταιΊΊ) || ίοτ βλεπέτω? [βλέπεται V) \{

7 περιβάλλοντας Ρ περιβάλλοντα V || 8 ετι τούτοις προσεύξομαι Ρ || μην

αΐί οτη Ρ: άβΠ || 9 τ. ο. μου απ. Ρ || 10 π. αύτοΐς αΐτήσομαι ε'τ. Ρ ||

11 ά&ετήοαοα Ρ: βογ εΐ9ε τις (0 || 12 δέ - αφ.] αυΐθΓαί α ταβ Ιι&ηο £ΐοήαιη

οιηηβπι βί πΐ8£η8,8 πιββ,β «1ϊιιϊΐϊβ8 βί (Ιθί πιίΐπ ηηαπι Ιιογ&πι ρΓ&βίβΓίίοπιιη

απιοπιπι ο Μγ£<ϊοηϊ& ( ιιηάΐ βηιβηάαηάυ,τη || με οιη Ρ || άφηλαμένη Ό:

ι/ 11 || '--13 ίί'θ-ε - ουνή». οτη. Ρ \\ 14 εΐ»ε δε] ε( δε ηψ «α- &· V: άβΐ

δε? || 13 8ΰτ έξέχοπτε, οοΰ (() || 17 σέ οιη Ρ || $α· πασών ? ε/' 200, 7 |

18 βλ.] χαίπερ αάά Ρ || δυνάμενος Ρ || ετέραν Ρ πινιΙίΕΐδ ( || 19 χάλλιον Ρ

(<·/ 227, 5; 233, 12; 241,1; 243,22; 189,10; 208,23; 153,7) ηοΜίοΓββ ( ίμαυτόν

αάά Ό || έμ. άγαγεΐν Ρ [4 259, 9; 251, 18) είπερ έβουλόμην αάά V \\ ·»-» μ.

δε (<//" 195, 14) - 9ε.] ούχ άλή&ειαν δε μα τ. 9-ε. ειρηχα Ρ 8βά ρΓοΓβοίο ηοη

(άέΐ ?) ιηβηϋοΓ ( || 20-21 ούχ - σε] 'ότι οίον τό σον γλυχύτατον χάλλος Ρ:

ιΨ231, 20 || 20 αν & ετ.] ββΐ χαϊΐιϊ αΐίβι-α ( || '-' ευρηκα Ρ οτη \ \\ χώρα

οιη II: αηίβ τ. Ί. ροηβηά? άβΙ? <;/* 156, 19 \\ η~η δ. π.] βί πιιιηάο ί ||

"_227,3 'ότι - χαταξιω&ώ] η&χα ηυιηςινιαιη αιιιΐίαιη ίβ Ιο^ιιβηίβπι βίί&πι :

ο[υ»πΐ(]ΐι·ιη (ϊΐΐβ ηιβ) ί^ηοπιίηία αάίβοίί, ρΓβοοΓ ( ηηάβ βπΐΐηιίαηάηιη
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λόγω άμείψασ&αι &έλεις· καν ηδύτατον άπό σον λόγον

ύβριζε δέ μοι ει δοκεϊ σοι, ίνα όκονσαι καταξιοΰμαι. άπό-

λόγον μόνον παρά σον χατα- βλε-ψον εις έμέ, ότι πολλω

ξιω&ώ. άπόβλεψον δέ είς έμέ, κρείττων έκείνον τον φαρμα-

ότι καλλίω νπάρχω τον φαρ- κοϋ ειμί' δ

μακον έκείνον

πλούτος δέ μοι και τιμή συ εϊ' και πάντες γινώσκουσιν ότι

ουδείς έστιν τοιούτος οίος έγώ· γένος δέ μοι και σνγγένεια

σν ει' και Ιδού, αφαιρείται σε άπ' έμον.

117 ΕΙηόντος δέ ταντα του Χαρισίον η Μυγδονία λέγει 10

προς αυτόν Έκεϊνον όν φιλώ βελτίων σου έστιν και των σαν

υπαρχόντων η γαρ νπαρξίς σου έκ γης ουσα είς γην υπο

στρέφει" όν δέ έγώ φιλώ ουράνιος έστιν, κάμέ συν αντώ είς

ούρανόν άξει. ό πλοϋτός σου παρελεΰσεται, και τό κάλλος

σου άφανισ&ησεται , και ο'ι πέπλοι σου, και τά πολλά 'έργα' 1δ

μόνος δέ συ μετά των πλημμελημάτων σου γυμνός" μη υπό

μνησης δέ έπ' έμοι τας πράξεις· εύχομαι γάρ τω κυρίω έπι- 255 τν

λα&έσ&αι σε, ώστε μηκέτι μνησ&ηναι των προτέρων ηδονών

και της συνη&είας της σωματικής, αϊτινες ώς σκιά παρελεν\-

σονται, Ίησονς δέ μόνος μένει εις τον αιώνα και αι νρνχαι α'ί 20 β7 β

εις αυτόν έλπίζουσαι. αντός'Ιησονς απαλλάξει με των αισχρών

σου πράξεων ας 'έπραττον μετά σον. Άκουσας δέ ταντα 6

1-6 ϋ βί Ρ $βναταϋϊα ροίΐιί || 4 #έ άΛΊ || 5-6 $%ο /«■« $α·: οτι πολλω

κρείττων νηάρχω τον φάρμακου έκείνον <#α2> καλλίων <αντοΰ> είμι (β ||

7 μοι] μον Ρ || ■ αν ει] «τ εστίν χιά νπάρχει ??(()<;/" ^ * || 7~9 οτι - εί\

ηβπιίηί 683β £βηιΐ8 βϊπιϊΐθ ιηβο, βί 1υ πιϊηϊ ρίτιβ 68 φίαπι £βηβ πιβα βί

οιηηία ςιι&β βιιηί πιΐΐιί ( || 9 ά. αε] οεαντήν αφαιρείς Ρ βπρΐιιηί ΐβ πιίΐιϊ |:

απ αφαιρείσαι! ? || 10εφη ϋ άϊοϋ (: 4243,21 || 11 έκεΐνος Ό: τεοίβΊΊ ο(240,6 \\

βέλτιόν υ || σον] οιηηίϋιιβ φΐαβ ροδδϊάββ \: ιοτ ων κέκτηααι?? \\ 11-12 τ. ο.

νπ.] ών νΊιάρχει σοι V: 4178, 21; 213, 18 || 11 σων] αοΙΊ 4178, 21 |

18 8 ϋ || 13_1ί κάμε - ονρ. (()] κάί ε. ονρ. με πάλιν V || 15 τα πέπλα Ρ:

([ 234, 3; 242, 6 \\ σον αΐΐ ρο$ί πολλά ϋ || κ. τ. π. ?.] αβίβΓβ,βοβηί βί οοηηοίβηΙιΐΓ

βί ρβΓΪοηηί ( || 10 α. γ.] βί ρβοοαϋβ ΐιιίβ ( || σον] μένεις αάά ϋ || γνμν.]

απάγεις έκεϊ αάά Ρ || ύπομνησ&ήσης ϋ: «τ νπομνησ&ϋς?? || 17-18 ενχ. - αε]

ηυαβ ογο γο§0(}\ιθ άοπιϊηιιιη ιηβυιη ηί άβίβαί γπϊΙιϊ ί || 17 γάρ] δε Ρ \\ 18 σε]

έμον αάά ϋ || ωατε - μν.] ηοΐί πιβ οοηιιηοηβίβ,οβΓβ ( || μ. μν.] σε μη νπο-

μνησ&ηναι σε V || 19 α'ίτ. - παρ.] & φιΆαβ ογο ΙΛβΓβΓ ρβΓ β,τηΟΓβιη άοιηίηί

ιηβϊ €ί αάά ηοη ηνίϊα \ \\ ακιαϊ Ρ \\ 20 (ί)] είς ϋ || ^ο-21 αϊ ψ. - έλπ.] π&ααι

αι ε. α. έλπ. ψ. Ρ \\ 51 αντδς] 6 αάά Ρ || '/.] β,ά φΐβπι οοηΐ'νι^ί βΐ οαί ογθ-

άίάϊ ( || τ. αί. ά. με Ρ \\ '2> σον οηι Ρ \\ έ'ς] κάί αάά Ρ: ιψ 169, 8; 30ΰ,

13; 207, 9 - 10 ; 218, 18; 228, 5; 229, 3; 10; 243, 23; 24,0, 22; 24(1, 4;

(2.53, 22;) 259, 11; αϊ (εεά 163, 11; 178, 18; 208, 3; 213, 10; 214. 3 ίΟαη

V) || μ. α. το πρότερον ίπ. Ρ οντη ηοη ΟΓβάεοβ,πι αάά (

16»
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Χαρίσιος εις ύπνον ϊτράπη λελνμένος τήν ψνχήν λέγων αντί}·

Κατά σεαυτήν

λόγισαι δι όλης της νυκτός δι' όλης σκέιρου της νυκτός

σήμερον έάν -Ο-ελήσης μετ' έμον είναι τοιαύτη

δ οϊαπερ ήσ&α το πρίν, ο'ία και το πρότερον ης,

έκεϊνον δέ τον φαρμακόν μη ϊδης, πάντα σον τώ κατα&ύμια

ποιήσω· και αρης ΰον την διό&εΰιν την προς αυτόν, έκβαλών

αντον έκ του δεσμωτηρίου απολύσω, και εις έτέραν μεταστή

χώραν και ού μη σε λυπήσω· οιδα γαρ ότι σφόδρα τον ξένον

10 άντιποιή. και ουκ από σοϋ πρώτης το πράγμα συνέβη· ώς

και πολλάς και αλλάς ήπάτηαεν μετά σοΰ' κάκεϊναι άνένηιραν

και εις έαντάς έπανήλ&ον. μή ονν άντι μηδενός &ής τους

έμονς λόγους και ποίησης με όνειδος έν τοις Ίνδοϊς.

118 Ταύτα τον Χαρισίου λέγοντος ύπνωσεν ή δε λα-

256 \ν 15 βοναα δηνάρια δέκα άπήει λάχϊρα δούναι τοις δεσμοφύλαξιν

όπως είσέλ&η προς τον άπόστολον.

σννέτυχεν δέ κα&' όδον Ιούδας ώς δέ κατά την όδόν άπήει,

Θωμάς έρχόμενος. συναντά- αυτόν έρχόμενον

όν Ιδοϋσα έφοβή&η' ένόμιαεν γάρ αντον Ινα των αρχόντων

20 ειναι' φως γάρ τι πολύ προηγεϊτο αυτού, και 'έλεγεν προς

έαντήν φενγουσα' Άπώλεαά σε ώ ά&λία 'ψνχή· ου γάρ ϊδης

αΰ&ις Ίούδαν τον άπόστολον τούτου ζώντος, και ϊως τον

1 τη ψυχή Ρ || αύτ%] τή μνγδονία τα Ρ|| 3 βί 5 V βΐ Ρ.$βραταϋηι άβάϊ \\

'■' «τ αχέιραι χαϊ λόγιααι δι' ολης της νυκτός (() || 4 σήμ. (|') οηι Ρ \\ έάν #.]

και ει μεν θέλεις Ρ || έάν] γάρ αάά V \\ είναι μ. έ. Ρ || τοι. οηι Ρ: ο[ 224, 22

5 $οτ ο'ίαπερ ής (</ 1ό8, 19; 233, 7; 201, 10) τό πρότερον πρϊν η ίχεινον τον

ψαρμαχόν ίδεΐν (|): 4 224, 22; 233, 7; 237, 4 || ' πράξω ϋ \\ ία· κανί βί

βϊ \ || 7-8 αρ. - έχβ. α. οηι Ρ || 7 άρη ίΐφ $βΓ α I] οαρίβ ρΓορίβΓ ( || 8 δεαμ.]

τον άπατήσαντά σε αάά Ρ || χαϊ ({)] "να V || μετ.] άποατείλωμεν Ρ:

ο( 114, 3 || °- 10 χάί - συνέβη (()] "να μη πάλιν άπατηαη σε Ρ \\ 10-11 ώς ·

σοϋ οηι V : «τ (ετβ άλλα χ. πολλοίς χ. άλλαις ομοιόν τι συνέβη (() ]

11-12 χάχ. - έπαν. (β οηι Ρ ηοη ηηΙΙα αάά \ || 12-13 άντί · λόγ. (β] της έμής

παραινέαεως (νέ ι'η Γα,ι) παραβλέψη Ρ ηοη ηηΙΙα αάά ( || 13 δν. έν τη των

Ινδ. ποι. με χώρα Ρ: €(156,19; 100,7 || 14 ταντα - λέγ.] έν δε τούτοις

τοις λόγοις V || ίοτ εΙπόντοςΊΊ (\) || ϋπν.'] διατομηπεί&εσθ-αι την μυγδονίαν

αάά Ό || 17-18 υ βί Ρ Ββραηιίίηι άβάί «τ $ίβ /"«·«; ώς δε κ. τ. ό. άπ%ει, '/.

θ. συναντά αυτήν (? αυτηΊ <;/" ΑΜ 115, 7) έρχόμενος ()"): 0(263,8 || -° τι

οηι Ρ || 80-21 πρ. ε. φ. οηι \ || -1 ού γάρ] 'ότι ούκ Ρ: ού <ίί^> γάρ? ||
2ΐ-82 Κ^ »/_■] ήξι(!ύ&ης αρτι τοΰ νέου 9εον ίδεΐν Ρ || -1 ίΰΐ· ΐδω?? (() |

22 τον] χαινόν αάά V \\ --"229, 1 τούτου - αφ. οηι Ρ || 22 τούτου] $η· <'/ί?σοΓ>

τοΰ <#εοί> τον"! (() || χάί] «τ οτι? (ί)
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νΰν άγίαν ουκ Εδέξω σφραγίδα. Και φεύγουσα εις στενόν

προσέδραμε τόπον, καχεϊσε έκρύπτετο λέγουσα" Αιρετώτερον

υπό μετριωτέρων άναλίσκεσ&αι, ους δυνατόν πεϊσαι, η περι-

πεσεϊν τω άρχοντι τούτω δυνατω, καταφρονονντι δώρων.

Σίραξις ι 'ότε Μυγδονία λαμβάνει το βάπτισμα. 5

119 Διανοούμενης δε ταντα της Μυγδονίας κα.Ο·' έαυτην ,

Ιούδας εϊαελ&ών έπέστη αύτη· δν Ιδοϋσα Ιφοβή&η και πε-

σονσα νπό φόβου έξέ&ανεν αυτός δέ παραστάς χαϊ της

χειρός αύτης λαβόμενος 'έφη αυτή· Μη φοβοϋ Μυγδονία·

ουκ έάσει σε Ιησούς, ονδέ παρόψεταί σε ό κύριος σου φ την ίο

έαυτης ψυχήν άνέ&ηκας. ουκ Εγκαταλείψει σε ή πολύσπλαγ-

χνος αύτον άνάπαυσις· ονκ Εγκαταλείψει σε ό χρηστός δια

την πολλήν αύτοΰ χρηστότητα και ό άγα&ός διά την άγα-

■&ωσύνην. άνάστη&ι τοίνυν από της γης υπεράνω ταύτης

άπασα γενομένη· ϊδε το φως, ότι οΰκ &ά κύριος τους άγα- 15

πώντας αυτόν έν τω σκότει βαδίζειν. &έασαι τον συνοδοι-

πόρον των αντον δούλων, ότι αυτός αϋτοϊς σύμμαχος έν

κινδύνοις. Και η Μυγδονία άναστάαα προσεϊχεν αυτώ και 257 ν

είπεν Ιΐον άπήεις κύριέ μου; και τις 6 έξαγαγών σε έκ τον

δεσμωτηρίου κα&οραν τον ηλιον; \ Λέγει αντη Ιούδας Θωμάς "20 «8 κ

Ό κύριος μου Ίηαοϋς δυνατώτερός Ιστιν πασών δυνάμεων καϊ

βασιλέων και αρχόντων.

120 Και ή Μυγδονία ειπεν Αός μοι την σφραγίδα

Ίησοϋ Χριστον και δέξομαι δωρεάν παρά των σων χειρών

1 ννν <.τήν> ? ί·/' 231, 16 || «γ. άβΐ ? οηι \ \\ ιετ έδεξάμην ? ? || «ίς - έκρ.]

ίη αΐίαπι υβηΗ ρΐ&ίβαιη ( || - πρ. - έκρ.] τόπ. είσδραμοϋσα έν αποκρύψω

τόπω έκρνβη V || βογ προίδραμε? \\ :! άλίακεσθ-αι (|) || οΰς] και αάά

Ρ: #227, 22 \\ πει! ;Ι σαι V || περ. - δώρ.] έν ταϊς τον άρχοντος τούτον

χερσίν έμπεοεΐν με Ρ || * τούτω <τ<}>>? || 5 'ότε] ή αάά Ρ || 8 κ. ε. οηι Ρ:

#228, 2 || 7-8 ν. τον φ. έπϊ την γήν. πεα.-Ρ\\ 8 έξε'#.] εκείτο ωαπερ νεκρά

Ρ οηι (: άβΐ ? || »~9 αντός - εφη] έκ τ. χ. δε ταύτην λαβ. ό β-ωμας άνέστησεν

λέγων Ρ βί βάβϋϋί βί βί άΐχίί ( || 9 κγ είπεν ? # 24-3, 21 || αντ% (() οιη V |

■ο ον μή σε Χριστός έόαει Ρ \\ ονδε (β] ον V || 1°-1ί ώ - ψ. (β] είς ον (# 245,

22) καϊ (#227, 22) σεαντην Ρ \\ 1ι-,!( ονκ - άγαϋ-ωσ. (β ομ Ρ || '- χριστός

{ΰοηιρβηά) Ό Βοηιιβ \ || ύπ. - γεν.] καϊ Ρ || 15 λτ 'άπαξ? (β || 1β"18 »έ. -

κινδ. οηι Ρ || 19 ΙλεγενΊ (ί) || τΙς] έατιν αάά ϋ: #230, 12 || 20 οράν Ρ:

ο/2ί).Γ>, 2; 10; 147, 13 \\ 21 Τ.] χριστός αάά Ρ \\ *°^> δός - Χρ. (()] τήν έν

χριστώ (ε/ 231, 16; 165, 13) κνριέ μον πόρασχέ μοι σψ. Ρ: #231, 15 |

21 όίξ. - χ.] διά (βΛ> 0 τ. σ. χ. το λοντρόν λάβω τής άφ&αρσίας Ρ || άοηυιη

βϊΐΐ8 } || τ. σ. χ. (β] τής σον χειρός V
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πριν ή σε τον βίου έξελ&εϊν. Και παραλαβονσα αυτόν ίΐς

την ανλήν εισήλ&εν, χαϊ έξύπνιζεν την τροφόν λέγουσα προς

αυτήν Μήτηρ έμή και τροφέ Μαρχία, πάσας τάς πρός με

ωφελείας χαϊ αναπαύσεις έχ παίδων ϊως της ννν ηλικίας μα-

δ ταίας είργάσω, και χάριν σοι δι αύτάς οφείλω πρόσχαιρον.

ποίησαν δέ μοι χαϊ νυν χάριν, ίνα δια παντός την άμοιβήν

άπολάβης παρ έκείνου του τά μεγάλα χαριζομένου. Και ι]

Μαρκία πρός τούτοις Τί ϋ-έλεις φησϊν &υγάτηρ μου Μυγδο

νία; χαϊ τί σοι πρός ήδονήν εστίν γενέσθαι; τάς δέ τιμάς ας

10 πρότερα έπηγγείλω μοι ούκ εϊασέν σε ό ξένος άγαγεϊν εις

τέλος, χαι όνειδος με έν παντϊ τω 'έ&νει χατέστησας' και νυν

τί άρα χαινόν όπερ μοι έπιτάσσεις; Και ή Μυγδονία λέγει·

Γενοϋ μοι κοινωνός της αΐωνίον ζωής, ϊνα δέξωμαι παρά σον

τροφήν τελείαν. αρτον μοι άνελομένη κόμισον και ύδατος

15 κρασίν, της έλευ&ερίας μου φειδομένη. Ή δέ τροφός 'έφη'

V Εγώ χομίσω άρτους πολλοί/ς χαϊ 'άντϊ ύδατος μετρητάς οϊνου,

χαι την έπι&υμίαν σου πληρώ. *Η δέ λέγει πρός την τροφόν

Μετρητών ον δέομαι, ονδ' αντών τών πολλών άρτων, τοΰτο

δέ μόνον, χρασϊν ύδατος και %να άρτον και 'έλαιον χόμισον.

20 121 Κομισάσης δέ της Μαρκίας ταντα ή Μυγδονία

'ίστατο 'έμπροσ&εν τον αποστόλου γυμνή τή χεφαλή' χαι

αυτός άρας τό 'έλαιον κατέχεεν έν τή κεφαλή αυτής ειπών

"Ελαιον άγιον εις άγιασμόν ήμϊν δο&έν, μυστήριον χρυφιμαϊον

έν φ ό σταυρός ήμϊν έδείχ&η, σύ ει ό άπλωτής τών κεκα-

1 πρίν {€{225, 1; 244, 20 βί 237, 5; 247, 10) έξ. σε τ. β. V \\ 2 είσ.]

ηγαγε της τροφον Ρ ϊη άοπΜίπι βιιβπι αάά \ || αφύπνιζε Ρ: ο/" 249, 12 |

2-3 πρ. α.] αντή Ρ || 3 έμή κκϊ οτπ 1} || τρ.] μον μήτηρ αάά V \\ Ν&Γοία {

Ν&π&ί» τη ϊίβτπ ίη(τα : </ ϊηάβχ βί ρταβ{ || 3-5 πάσ. - είργ. {[)] παααν έχ

νηπίου την άνάπαυσιν μον ίποίησας χαϊ τά ϋ-ελήματά μον ίπλήρωσας Ρ \

5 όφ.] Τα&οβο ( || πρόαχ. ((: ο[ 6)] χνρία μον Ρ || 6 νυνί δέ μ. π. {οπι χαΐ) Ό Ββά

ϊ&ο ταϊΥιί Ιι&ηο ^ταίΪΆτα { || Ί. δ. π.] &βίβι·ηαπι βί ( || τ. άμ. διαπ. Ό || 7-8 π.

τοντ. δε η μ. Ρ || 9-12 χ. τί - έπιτ. οη Ρ\ 9-10 «βτ ας πρότερον?? τάς προτέρας

<ας> (ί)?? || 12 εφη V άίοίί \: ή 243, 21 || » τελ. τρ. Ρ\\ μοι] οΐβπι αάά ί ||

νδ.] ιιΐηί ί ωσαύτως αάά Ρ: ο{ 178, 8-9 || 15 «τ χρασίον?? β{ 19 || τρ.

ομ Ό || 16 ά. νδ. οηι ί || 17 προθ-νμίαν ϋ || πληρώσω ν$βηετ || λέγει οπι ϋ

άϊοίί ( || 18 μετρ.] ιηιιΐϋβ αάά ( || χρίζω ϋ || '«-19 τ. δε μ.] μίαν δ'ε βονλο-

μαι ϋ | 19 χράσιν V: «τ χρασίον?? </ 15 || νδ.] να. ροοιιΐο ( || α. ε.

Ρ || χόμ. (ί) ομ Ρ || 21 ατααα πρός τω άποστόλω II βΐ&βίΐί αηίβ δαηοίιιπι

&ρθ8ίο1απι ( || ί<τ γυμνή1 ?? ι/ 173, 1 Ρ || 21-22 χαί α.] α. δε V || 22 $α·

ίπΐ της χεφαλης? ΰ/" 142, 12 || εν οπι ϋ || 23 άγιασμόν] υηοίϊοηβιη [: .«ί-ϊ'

χρΐαμα??? χρισμόν??? \\ -* ή άπλότης Ρ \\ χιχανμένων V: $ο· χεχαμ-

μένο>ν (0
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λυμένων μελών συ ει ό ταπεινωτής τών σκληρών έργων σν

ει ό δεικνύς τους κεκρυμμένους &ήσανρούς' συ εΙ τό της χρη-

στότητος βλάΰτημα' έλ&έτω ή δνναμίς σον ιδρυν&ήτω έπϊ

την δούλην σον Μυγδονίαν και ϊασαι αύτήν διά της έλευ&ε-

ρίας ταύτης. Έπιχυ&έντος δε τον έλαίου έκέλευσεν τη τροφώ δ

αυτής άποδύειν αυτήν καϊ σινδόνα αυτήν περιζώσαι' ήν δέ

τις έκεϊ κρήνη ύδατος, έφ' ήν άνελ&ών 6 απόστολος τήν

Μυγδονίαν έβάπτισεν εις το όνομα του πατρός καϊ τον νίοϋ

καϊ τον αγίου πνεύματος, ώς δέ έβαπτίσ&η και ένεδύσατο,

άρτον κλόσας καϊ λαβών ποτήριον ύδατος κοινωνόν ϊποίησεν 10

αντήν τω τον Χρίστου σώματι και ποτηριού του νίοϋ τον

&εοϋ, καϊ εΐπεν Έδέξω σον τήν σφραγίδα, κτίσαι σεαυτη 259 νν

ζωήν αϊώνιον. Καϊ παραχρήμα ήκούσ&η ανω&εν φωνή λέ-

γονσα' ]Υαί, αμήν. 'ίίς δέ ήκονσεν τής φωνής ταύτης ή

Μαρκϊα, έξεπλ,άγη, και έδεη&η τον αποστόλου ϊνα καϊ αντή 15

λάβη τήν σφραγίδα, δούς δέ αύτη ό απόστολος εϊπεν "Εστω

περϊ σέ ή σπουδή τοΰ κυρίου ώς περϊ τών άλλων. \

122 Ταϊιτα δέ ό απόστολος πράξας ύπεστρειρεν εις τό 69 β

δεσμώτηριον ενρεν δέ τάς πύλας άνεωγμένας καϊ τους φύλα

κας έτι κα&εύδοντας. καϊ ειπεν Θωμάς· Τις έστιν κατά σέ 20

■&εός; 'ός την φιλοστοργίαν σου και σπουδήν άπ' ονδενός

σν εΐ ο ταπ. - βλ.] ία άοηιϊηβ ηοβίβΓ Ιββυ υϋ& βί β&ηϋβ,δ βί Γβπώδϊο

ρββββίοπιπι ( || 1 σν - εργ. οηι Ρ || 2-8 ή χρηστότης το βλ. V || 3-4 ιδ. - Μ.]

βί ιη&η63ί διιρβΓ Ιαοο οίβο βί 8&ηβϋί&8 ίηα Η&Ιπίβί ΐη βο [ || 4-5 κ. ι. -

ταύτης] ή έλεν&ερία αντη Ρ βί Γιιάίί ίη βαρυί Μ^άοηΐαβ βί άίχίί: δ&ηα

υβίβΓα βίαβ αυΙηβΓ» βί »1>1ιιβ υ1οβι·£ΐ βίιιβ βί δπηα ϊιηΙ)βοί11ϋ3.1βιη βϊιαβ ( !

4 ίίτ έλαιοϋ-εσίας ιιβΐ έλαιοδεναΐας ιιβΐ έλαιοχριατίας??? \\ 6 ήν βί η $\ άι·

ρβΐηβ ηβΐ ρϊχβίηα ηατταί |: </ 240, 2; Σίρ$ϊ\ΐ5 I ρ 335. 1 || 7 άν. (()]

ίλ&ών Ρ || 8 έν ονόματι (οηι το) V: ο/" 209, 14 || 9 έβ.] βχϋί ί || 10 νό.

οιη (: </ ίίρ$ίη$ I ρ 339 || τω - &εον] τών τ. χρ. μυστηρίων Ρ || 11 τω -

α.] πιβηδ&θ Οηπβίϊ (: της τραπέζης τον Χρ.?? τον σώματος τ. Χρ.? ||

ΒϋΤ <Γω> ποτηρίφ?? || 13 σου οτπ Ρ: ρο$( ζωήν (13) ρωιβηάΊ'! (() || «χ κέκτη

ται ? αιι αι»ι ν$βηβτο εκτήαω ? ΙαοΓ&ί» βδ 1 1| αεαντήν Ρ || 13 άνω&εν οτη V:

λ'6Τ ο<υρανό9εν? (β || 14 ναι (\) οηι V || ταντ. τ. φ. ηκ. Ρ \\ 16 λ. τ.] τήν έν

χριστώ λήψη Ρ: ο{229, 23; 239, 3; 209, 6 ; 262, 6 (Ρ) βί 141, 16; 18; 20;

142, 5; 10; 165, 13; 167, 1; 168, 2; 203, 2 ; 229, 1 \\ εβτ λήφεται?? || έστω]

καϊ αάά Ρ \\ " προς σέ V ίβοιιπι ( || ως] καϊ αάά Ρ: τββίβΤ! ί/- 227, 22 ||

ί€Γ τονς αλλονς? τβΜφχΪΒ βοοπδ ίιιίβ (: ο( 252, 14 || τών οηι V |] 18-19 πρ.

όε τ. ό άπ. ε. τό δ. ύπ. [Ι || 18 ταντα - πρ.] βί ( || -° ετι οηι (: άβΐ"! ||

-'^1 έστιν-».] έτερος »εος ώς αν ό &. ήμών Ρ: β/· 226, 21; 243, 23;

247, 8 || 21 οτι II: β( 232, 1
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άπέχεις' τις όμοιος σοι ενσπλαγχνος; δς Ικ των κακών έρνσω

τά σά χτήματα" ή ζωή ή τον -θάνατον χειρωσαμένη· ή άνεσις

η τον πόνον έκκόι\ιασα. δόξα τω έκ πατρός μονογενεΐ' δόξα

τω ενσπλάγχνφ τω άποσταλέντι έκ σπλάγχνων. Ειπόντος δέ

δ αντοϋ ταντα οι φύλακες δινπνίσ&ησαν και εϊδον- πάσας τάς

■θύρας άνεωγμένας και τους έγκατακλείστονς. και 'έλεγον

κα&' έαυτούς· Ονχ ήμεϊς τάς &νρας ήσφαλισάμε&α; και πώς

νυν άνεωγμέναι εΐαϊν και οι δεσμώται ένδον;

123 Ό Χαρίσιος άμα 'έω&εν προς την Μνγδονίαν

260 \ν 10 ηρχετο' ενρεν δέ αύτάς ενχομένας και λεχούσας" Νέε θεέ 6ς

ήλθες δια τον ξένον εΙς ημάς ώδε' θεέ έναπόκρνφε της των

έν Ινδία οικητόρων ό θεός ό δείξας την σήν δόξαν διά τον

άποστόλον σον Θωμα' 6 θεός ον της φήμης άκονσαααι εις

σέ έπιστενσαμεν ό θεός προς όν ήλθομεν σωθήναι· ό θεός

15 ό διά φιλανθρωπίαν και οίκτιρμονς κατελθών προς τήν

ήμετέραν σμικρότητα" ό θεός ό έπιζητήσας ημάς ότε αντόν

ήγνοονμεν ό θεός ό τά ίτψη έχων καϊ τά βάθη μη λανθά

νων σν άπόστρεχρον τήν μανίαν Χαρισίον αφ ημών. Άκον-

σας δέ ταντα ό Χαρίσιος προς τήν Μνγδονίαν λέγει· Δικαίως

20 με κακόν καϊ μαινόμενον και αίσχρόν άποκαλεϊς- ει μή γαρ

1 οί ρβαίπι 85 (86), 8 || 3 οϊ Ιο 1, 14

1 έχεις Ρ || $ετ όμοίως? || σον εΐ <ιά(1 έν 9-εοΐς κύριε Ρ || ενατι.

οηι Ρ: «τ εις (ο/- 206, 24) εναπλαγχνίαν (()?? || οτι Ό: ε/" 231, 21 || έκ οηι ϋ:

άεΙ?? (<;/" 120, 15; 247, 22) $εΓ άπό? 4 199, 10; 211, 2; 218, 21 || ι~» ίρ. -

κτ.] πάντας ήμάς άφελεΐν οίδας Ρ: ε[ 139, 4 || 2 «τ κτίσματα! ιηυιι<1θ5 )

(ί/ 249, 25) ιιοη ηηΙΙα αάά \ || 4 τω αΐί οηι ϋ || εκ σπλ. θ-εον εις ημάς

απ. Ρ £ΐοι·ΐ& ππββποοίΌΐί&θ ΐυβ,β ςιιαβ βδί δυρβΓ ηο8 αάά | || 5 αντον οηι

Ρ || 6 χ. τ. έγκ. οιη Ρ || έγκατακλείστονς <χα$εύδοντας>? {)) || 7 εαυτών

εΐ αάά οϊ φύλακες Ρ || 7-8 ονχ - ένδον] αϊ \ || 7 ήμ.] πάοας αάά Ρ || 8 ννν]

άρτι Ρ: ε/ 150, 11; 228, 21; 286, 8 Ρ \\ ε. οϊ δ. Ρ || 8 ε.] το διαφαΰααι Ρ:

(·/" 275, 10 || Μ.] βί αά ηυίΓίοβπι βίηβ αάά \ || 10 αντάς] όμον αάά Ρ || καίνε

V: ε{ 130, 10; 131, 5; 159, 15; 186, 8; 13; 197, 14; 214, 3 || 11 ήλ»ες

οηι Ρ Ι είί - ώδε] εις την ήμετέραν χώραν V Ιιιιο \ || εις ήμ. άεΙ? ||

ώδε] κατέλαβες αάά Ρ: ε/" 188, 19 \\ <ολης> της <γενεάς>1>? (ί) || 11-12 £εέ -

β·, ό] καϊ Ρ || 18 δείξ. ροίί σον {13) Ρ || σήν] εαντον V || 13 6 ».] *εε Ρ \\

ον τ.] τ. σής Ρ || 13-14 εις σε οηι Ρ || 14 πεπιστεύχαμεν Ρ || σ. ήλ&. Ρ )|

14-18 ο λ - σμ.] έλέηαον ήμάς Ρ || 16-17 'ότε α. ήγν.] 8ν ήγν. ον ονχ έγι-

νώσχομεν Ρ || 17-18 ό &. - άπόοτρ.] κατά τό σον ήμάς ατήριξον ϋ-έλημα χαΐ

τι/ς σής αντιλήψεως μή χωρήαης ήμάς άλλα καϊ ί 1 17 μή λ.] ίβ ηοη

Ι&ίβηί ί|| 18 μαν.] της σωματικής ένεκεν μίξεως αάά Ρ |] άφ' ήμ.] κατά

πράϋνον Ρ || 18-18 τ. ό χ. αχ. [οηι δε) Ρ: ε/ 227, 22; 234, 5; αϊ \\ 19 είπεν

ϋ άΐοϋ (: ε/" 243, 6; 23; 244, 21; 245, 20; 263, 9; 12 {εβά 247, 21; 266, 8

Ρ) || 20 χαχ. κ. αι. κ. μ. με Ρ
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ηνεσχόμην τό άνυπόταχτόν σον χαϊ έλεν&ερίαν σοι έδωρησά-

αην, ονχ αν έπεκαλέσω κατ έμον χαϊ τον ονόματος μου

έμνημόνενσας 'έμπροσ&εν τον ϋ·εον. πίστενσον δέ μοι Μνγ-

δονία 'άτι έπ' έχείνω τω φαρμαχώ ονδέν έστιν ύφελος, και

όσα έπαγγέλλεται πράττειν ου δύναται, έγώ δέ αοι πάντα 5

χατ' όφ&αλμονς ποιώ απερ νπισχνονμαι, 'ίνα πιστενσης χαι

άνόσχη των έμών λόγων χαϊ γένη πρός με οϊαπερ ης

το πριν.

124 Και προσελ&ών έδέετο πάλιν αντης λίγων Εάν

αν μοι πεισ&ης, ονδεμία μοι λοιπόν 'έσται λύπη. νπομνήσ&ητι 10

της ημέρας έχείνης ης έν πρώτοις μοι σννέτνχες' είπε τύ 261 \ν

αλη&ές· πότερον χαλλίω σοι ημην χατ' εχεϊνον τον καιρόν η

'Ιησούς κατά τούτον; Και η Μνγδονία εΐπεν' Ό καιρός έκεΐνος

απητει τά έαντον και ούτος τα ϊδια' 6 καιρός έκεϊνος άρχης

ην, οντος δέ τέλους" έκεϊνος 6 καιρός ην προσχαίρον ζωής, 15

ούτος δέ αίωνίον έχεϊνος παρερχομένης ην 7)δονης, ούτος δέ

διό παντός παραμόνον έχεϊνος ημέρας χαϊ ννχτός, ούτος δέ

ημέρας χωρίς ννχτός' είδες έχεϊνον τον παρελθόντα γάμον

ώδε χαϊ μόνον, ό δέ γάμος ούτος εις τον αΙώνα μένει' ή κοι

νωνία έχείνη διαφ&οράς ην, αντη δέ ζωης αΐωνίον οι παρά- 20

νυμφοι έκεϊνοι άνδρες εϊσιν και γυναίκες πρόσκαιροι, οι δέ

ννν | είς τέλος παραμένουσιν έχέϊνος ό γάμος έπϊ γης ϊστησιν το β

φιλαν&ρωπίαν δροσίζων έχεϊνος ό παστός λύεται πάλιν, ούτος

δέ δια παντός μένει· έχείνη η κλίνη πάρεσιν κατέστρωται,

αντη δέ στοργή τε και πίστεΐ' σν ννμψίος εϊ παριών χαϊ 25

1 ην. - έδ.] πιΟΓβπι ίϊΐή £6881898111 ί || τό] την V \\ οον χαϊ οηι V \

σοι] ην υ || 2-3 χ. τ. - &.] πι&^ί&πι Ιιυίιιβ (ιώί) βί ηοη ηηΐία αάά \ || :! τον]

νννι παρά σον όνομαζομένον (ίθ· νομιζομένον ?) αάά Ρ \\ 4-11 έπ' - σννέ-

τνχες] 'οσα σοι έκεΐνος ό φαρμακός έπαγγέλλεται ονδβν όφελήαη Ρ ||

0 πιστ.] 8βΓ <μοι> πεισ&%ς?? (0 || 11 $<τ ξ? || είπε] δ'ε μνγδονία μον

αάά Ρ || 11-12 την άλήΰειαν Ρ || 12-13 πότ. - τοντόν] έμε τον πριν σοι πο-

&ονμενον κρείττονα 'βχεις η 8ν ννν νέον έκτήσω 9εόν Ρ || 12 ιοτ καλλίων .'

[ο[226, 19) ο&πογ 4Π)ί ( || 15 τέλος Ρ || 16 έκ.] ό αάά V || 17 παραμένει Ρ:

οί 184, 3 || 18 ημ. χ. ν.] πάρεξ ν. μόνης ήμ. Ρ || 19 ώδε κ. μ. οηι ϋ: $στ καΐ

μη παρόμονον?? (</ 178, 9) και παρωχημένον?? (() || μένει] παράμονος V:

([24 || 22-23 έχ. - δρ.] ηχν,Ιϊία βί οοττηρία ϊΐΐαβ ηυρϋ&β ίη ίβΓΓβ, ϊιιηάαί&ο

δΐιηί., ιΛϊ ββί ρβΓρβίιι& ΐτιΛβ, ηαβ ΓαηάβΛ&β 8αηί ίη ροηίβ ϊ^ηβο, ϊη ς[ΐιο

οΐβπιβηΐία 8ρατ£ϋιιι· (: ϋ[ Ιΐρ$ΐνι I ρ 304. 1; 321. 1 Λπζ Ζηγ Ρταρ«

π ά ϋπρ ά απο$ΗΜίτην.$ {1897) ρ 3 || 23 φιλανδρίαν II \\ λνόμενος V \

πάλ. οτη ϋ || ούτος (()] έχεϊνος Ρ || *' δ. π. μ.] αεί διαμένει Ρ || ·'ί-'5 έχ.

ή - πίατει οηι ϋ \\ 24 φάρεσιν κατ. <παλαιονμένοις)? (()
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λυόμενος, ό δέ 'ΐησοϋς ννμφίος έστϊν άλη&ινός, είς τον αιώνα

262 ν παραμένων ά&άνατος' έκεϊνο το άνακαλυπτήριον χρήματα ην

και πέπλα παλαιονμενα, τοντο δέ ζώντες λόγοι μηδέποτε

παρερχόμενοι.

5 125 Άκουσας δέ ταντα 6 Χαρίσιος άπηλϋ-εν προς τον

βασιλέα και πάντα αντώ άπήγγειλεν. ό δέ βασιλεύς έκέλεν-

σεν τον Ίούδαν άχ&ήναι, 'ίνα αυτόν κρίνας ανάλωση, ό δέ

Χαρίσιος εϊπεν ΙΑνέχον τέως βασιλεν, λόγοις δέ πρώτον

τον άνδρα πεΐσον φοβήσας όπως την Μυγδονίαν πείση γε-

10 νέσ&αι πρός με ώς πρώην. Και μεταπεμψάμενος ό Μισδαϊος

ήγαγεν τον άπόστολον τον Χριστοϋ' πάντες δέ έλνπή&ησαν

ο'ι δεσμώται ότι άνεχώρει άπ' αυτών ό απόστολος" έπό&ουν

γαρ αυτόν λέγοντες ότι Και ταντην την παραμυ&ίαν ην

εϊχομεν άφεΐλαντο άφ' ημών.

15 126 Ό δέ Μισδαϊος 'έλεγεν τω Ιούδα· Δια τί την νέαν

ταντην διδάσκεις διδασκαλίαν, ην &εοί τε μισονσιν και άν

θρωποι, ονδέν 'έχουσα χρήσιμον; Και ό Ίονδας λέγει· Τί

ψαΰλον διδάσκω; Και ό Μισδαιος 'έφη' Διδάσκεις λέγων ότι

ον καλώς ζην παρά τω -&εω ω σν κηρύσσεις. Λέγει Ίονδας·

20 'Λλη&ώς λέγεις ω βασιλεν· όντως διδάσκω, είπέ γάρ μοι·

τονς σους στρατιώτας έν ρνπαρα έσϋ·ητι δορυφορονντάς σοι

ουκ αγανακτείς; ει ονν συ βασιλεύς ών γης εις γήν χωρών

1 είς οίπ Τ] || 8 π. ά.] ώς ά. π. Ρ || <#αί> άθ·. (χαΐ αφ&αρτος>? ()") ]

άνοχαλνπτριον Ρ || 3 πολλοί παλαιονμενοι V: $ΰΓ πέπλοι παλαιονμενοι ?

ι·/'227, 15 || 0 α. άπ.] τά της χαριαίας (Μνγδονίας ιιοίηίή άπ. ρήματα Ρ:

</' 249, 20 - 21 \\η άναχρίνας Ρ ο»ι ( : άβΐ ? || 9-ανατώοη Ρ || 8 άντέχον Ρ\\» ψ.

π. τ. ά. Ρ || «->° πείΟΏ - πρ. (()] ονγχα&ενδήσαΐ μοι π. Ρ: ο(224, 21 1| 10 Μ.}

ίχ της φνλαχης αάά Ρ || 11 τ. Χρ. ονι Ρ: $ατ τ. νψίστον? (β </ 193, 2:

260, 6 || 12-13 έπ. γ.] πολλά γ. έπ. Ρ || 13 λέγ.] 'έλεγον δε Ρ || 11 άφήρηται

V: εετ άφ%ρηνται ? || 15 ελ. τ. Ί.] πρός τον άπόατολον ελ. Ρ || 10 διδασχαλίαν

ο»ι ϋ || 17 έχονοη ϋ: μτ εχονσαν? || χαϊ ό] ό δε 11 || 17-18 λ. τί φ.] τί φ.

φησίν ϋ: «τ λέγει· Τί φανλόν φηοιν?? ^238,18; 240,20; 245,21; 246,

12; 243, 21 || 19 π. τ. &.] τινα εξω τον &εον Ρ \\ 9εφ (δύνανται (ιι«1 δυνατόν:

ιψ 229, 3) εί μή άγνώς ζώσι παρά τψ #εω>? (() || ω - χηρ-] τνγγάνοντα

ον έγώ διδάσκω Ρ \\ λ. Ί. οτπ Ρ \ 20 λέγεις] βίο ϋοο | || οντ. {ιδ.] ηβο

ηιβηϋοΓ ίη 60 ς[ΐιοεΙ άϊοο ί || διδ.] χαγώ διδάσχειν οίδα Ρ: ο{ 227, 22 βΐ

139, 4 || 21 στρ.] βθΓΠΪΙίβ ρ || δορ.] νπηρετοΰντας ϋ ί/οτί τβοΐβ) αιιΐβ Ιβ

δί^Γβ \·. ο(235, 3 || 22 εί ούν(?) ηώ ηιααιία ΙαίβΙ Ρ Ϊ£ίΙιπ· ί βϊ βΓ#ο ρ
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απαιτείς τους υπό σέ σεμνούς είναι τω πράγματι, αγανακτεί

τε καϊ κακώς με διδάσκειν 'έφατε λέγοντα. Τους τω βασιλεϊ

μον ύπηρετοΰντας σεμνούς καϊ κα&αρούς χρή είναι και πάσης 263 ν

λύπης καϊ φροντίδος απαλλαγέντας, τέκνων τε και πλούτου

ανωφελούς και ταραχής ματαίας; Και γαρ τους σους ύπη- 5

κόους την σήν πολιτείαν και τονς σους τρόπους μετιέναι βού-

λει, καϊ καταφρονούνταν των σων προσταγμάτων κολάζεις"

πόσω μάλλον τφ ϋ·εώ μου τους πιστεύοντας αύτω υπηρετεϊν

χρή μετά πολλής σεμνότητας και κα&αρότητος και ασφα

λείας, καϊ πάντων των σωματικών ηδονών άπ-ηλ\λαγμένους, 10 71 Β

μοιχείας τε καϊ ασωτίας και κλοπής και μέ&ης καϊ υπηρεσίας

γαστρός και αισχρών πράξεων;

127 Λκούσας δϊ ταύτα δ Μισδαϊος ειπεν Ίδον σε

απολύω, άπελ&ών ουν πεϊσον τήν Μυγδονίαν τήν Χαρισίου

γυναίκα ϊνα μη &ελήση άποστήναι όπ' αντοϋ. Λέγει αντω 15

Ιούδας" Μή μέλλε εϊ τι 'ίχεις πράξαι" ϊκείνην γάρ, εΐ δικαίως

δέδεκται ά μεμά^κεν, ού σίδηρος, οϋ πυρ, ονδ' άλλο τι τών

τοιούτων ίσχυρότερον βλάψαι δυνησηται ονδέ έκκόψαι τον

έν τή ψυχή αυτής κατεχόμενον. Λέγει ό Μισδαϊος τω Ίούδα\

Φάρμακα %τερα διαλύει 'έτερα φάρμακα, και πληγάς έχίδνης 20

■δ-ηριακή διαλύει" και σύ ει -9-έλεις δύναααι λύσιν τών φαρ

μάκων έκείνων δούναι, και ειρήνην καϊ όμόνοιαν του συνοι-

1 απ. - πρ.] ταατιάοΒ 8βπΐ08 ΗΛθΓβ βίικϊββ βά,φιβ πιιιικίίΐβ &ηοϋΐ88 ρ |

αεμ. - πρ.] Γβ8 ϋβΐΐαβ βΐ ριπ·&8 (: εοτ σεμνά χαϊ καθαρά πράγματα, τί?? {

σεμνούς Κ,χαΙ χα9αρονς^?? ο( 3 || τω οηι V: ά«1? || πρ.] οχήματι, <τ*>

ΙιΐΒβταηι || 1_- άγ. καϊ] χαμοί χολαίνης προς τον ίπονράνιον όντως ϊγειν Ρ |

1 $στ αγανακτείς τε?? Ι| 8 έμε Ρ |! -~5 εφατε - γάρ οηι Ρ \\ 1 εφ.] $οι·

ίφης ΗβΙ φνς'.' (ροιΐ άγαν. ίηίβΓροϊ) || <οη> τοι)ς? || 7 $ατ χαταφρο-

νοννταςΊ || πραγμάτων κολάζει Ρ: ο( 244, 1; 282, 1; 6 || 8 #. μ. - αντω]

έπονρανίω βασιλεϊ ού Ρ\\β 9 χρή όονλεύειν Ρ\\° πολλ. οτη Ό || οεμν.] άγα-

{ϊότητος II τε αάά Ρ || 9-111 κ. άσφ. χ.] εξω Ρ \\ 9 άσφ.] ίΟΤ εγχρα-

τείαςΠ άγνεΐας?? άβλαβεΙας?? || 19 πάντ.] $ΰΤ παοών (? ο( 200, 7) τον-

των?? (() || 11 μοιχ.] λέγω αάά Ρ: ο( 237, 10 \\ χαϊ χλ.] χλ. Ρ\\'Λ ό οτη V ||

1:1-14 άπ. οε Ρ || 14-15 τήν Χ. - αυτόν] ανγκα&ενδήααι τώ χαριαίω Ρ:

ο(224, 21 || »« τί] γάρ αάά ϋ' || έκείνη Ρ (οτί νβηιτη: ο( 18 \\ » 8 (()] και

V || ονδ'] ονδε 1} || 17-18 γ. τοι. οίπ V Ιιίβ (: $ογ τούτων! ο( 207, 7;

271, 27 || 18 παραβλάψαι (ο(20Ο, 5; 216, 4; Ρ $οΙιιι) ΐί αάά αύτη Ρ: ή 16 ||

δύναται V: ΙΟΤ δννήοεται? ^207, 2; 238, 11; 114, 3 \ 20 διαλύειν οΐδασιν

Ρ: ο{139, 4 || Μ εϊ] άρα γε καϊ αάά Ρ: ο(207, 4 || »έλης V δελήοειας Ρ

(ο(236, 1; 238, 2): $ογ 9ελήσεις?? \\ -1--- τ. φ. έχ. λ. Ρ \\ « τ. ανν. ομ V

ίηΙβΓ αίΓίαπι βί αχοΓβπι (
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κεσίου ποιήσαι. τοντο γάρ ποιών σεαντον φείδη' οΰδέπω

γάρ τον ζην κόρον έχεις, ΐσ&ι δέ ότι ^ έ μή πεί&οντα ταν-

την άπό τήααι έηιπο&ήτον τοις π'&σιν ζωής άφαρπάσω. Και

Ιούδας 'έφψ Ή ζωή αΰτη κατά χρήσιν δέδοται, και 6 καιρός

5 οντος άλλάσσεται' έκείνη δέ ή ζωή ήν έγώ διδάσκω αφ&αρ-

τός ϊστιν. το δέ κάλλος και ή φαινόμενη νεότης μετά μικρόν

ονκ 'έσται. Λέγει αντώ 6 βασιλεύς" Έγώ μέν ΰοι σννεβον-

λενσα το συμφέρον, αν δέ μέν όίδες τά σό.

128 Έξιόντος δέ τον άποστόλου έκ τον βασιλέως προ-

10 σελ&ών ό Χαρίσιος έλεγεν καϊ έδέετο αντον" Δέομαι σον άν-

ϋ-ρωπε 'έφη' ονδέν οντε εις σέ ή εις έτερον ήμάρτηκά ποτε

οντε εις &εονς" δια τί τηλικοντον κακόν έπέσεισάς μοι; και

τίνος ένεκεν τοιαντην ακαταστασίαν έπήγαγες το) όϊκω μον;

καϊ τις σοι έκ τούτον όνησις; εΐ δέ τι κερδάναι νομίζεις, εϊπέ

15 μοι τό κέρδος οποίον έστιν, κάγώ σοι άπόνως έξεργάσομαι'

τίνος ένεκεν έμέ έκστάνεις, σεαντόν δέ έμβάλλεις είς όλεϋ-ρον;

έάν γάρ ταντην μή πείσης, καϊ σέ διαχειρΐσομαι και τέλος

έμαντόν νπεξαίρω τον βίου. ει δέ ώαπερ λέγεις μετά τήν

ένταΰ&α άπαλλαγήν έστιν τις έκεϊ ζωή τε και &άνατος, έτι

20 (ϊϊ και κατάκρισις καϊ νίκη καϊ κριτήριον , κάγώ εϊσειμι έκεϊ

μετά σον κρινόμενος" καϊ εϊ δίκαιος ϋ-εος ον σν κηρύττεις

καϊ δικαίως τάς τιμωρίας έπάγει, οίδα ότι δίκην εισπράξομαι

1_:! τοντο - αφ.] ει δε τοντο ποιεΐν ον (Ιελήαειας τάχειόν σε τον ζην

απαλλάξω Ρ || :> άποτηααι έπιπο&εΐ τούτοις V \\ ί<τ της ? ? ταύτης της ({) ? ||

,ν<τ άίδοται?? || 6 τό δε] ον μην άλλα χαΐ (ο( 223, 13; 250, 14; 269, 8 V

αοΐνε; αΐΐοί Β αιιί ν$οΙΐ) το V Ιιαβο (: ιοτ τάδε <τό> ? ? ? (ΰ/~ 199, 5; 200, 20;

240, 9 ; 241, 13 Ρ $οΙιά) <τοΰτο> τό (ιΜ δ'ε)?? || χαΐ ομ Ό \\ η φ. ν. (β] εϊ

φανη Ι] || 7 λ. α. ό β.) καϊ ό β. λ. Ρ || μέν ομ V: άβΙΊ ο(23Ί, 10 || σνν. σοι

Ρ || 8 μενοϊδες II μειοΐς Ρ ηουίδίί πιβίϊιιβ ηυ&πι β£0 (: ιστ μον αμεινον

ο'ίδας?? || 10 ό - αντον] δεόμενος ο χ. ελ. αντώ Ρ || κ. εδ. α. οτπ \ [

11 ονδεν] γάρ αάά Ό \\ είς αΐΐ οιη V || ποτέ] πώποτε Ρ: </ 212, 4 \\

'-' οντε] πάλιν αάά Ρ: </ 21 ί, 10 || 9-.] χαΐ αάά Ρ || έπισεΐσαι αννεχώρηαάς

μοι χαχ. Ρ || 1ί! τ. εν.] δια τί V: ε( 16 ; 198, 2; αϊ || τ. ο. μ. έπεισή-

γαγες Ρ || 14 χ. τ. α.] τί δέ σοι χαΐ Ρ || τούτον] ή αάά Ρ || ει - νομ.

ομ ( || εϊ δέ τι] η τί Ρ || 15 απ. (β] ετοίμως Ρ \\ ίξ.] αποδώσω Ρ

8υρρ1θ1)0 ( || 10 τίνος] τίνος δε Ρ: <*α2> τίνος"! (ί) || ε. εχστ.] εις

εχατααιν φρενών ηγαγές με Ρ ηοοθβ χαϊΐιϊ \: $ο· έ. εξιστάνεις?? \\ σε. -

όλ.] ουιη πι&ηνίδ πιβαβ ββΊι^βΓβ ιΐθς[ΐιβ»8 ί || έμβ. οπι Ρ || 17 σε] ///β Ρ \\

διαχ.] βί ίΐΐ&τη ςιιιοςιιιβ άβ πιυηάο ίοΐΐ&πι αάά ( 1| 18 νπ. τ. β.] τώ βίω παρί-

ξομαι Ρ || νπεξέρω Ό: ίΰΓ νπεξαιρώ? || ώς Ρ: </ 210, 3 || 18-19 μετά -

άπ. ομ ( || 19 έντ.] τον βίον αάά Ρ: ο( 270, 8 || 20 κριτ.] βί ρΓ&βιηίιιπι

αάά ( 1| είς είμι Ρ \\ 81 χ. εί (() οιη V \\ <ο> »εός? || αν οιη Ρ ||

-2 επάξει Ρ
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μετά σον. ίβλα-ψας γάρ με μηδέν παρ' έμον άδικηχΨείς. και

γαρ ένταν&α οΐός είμι άμΰνασ&αί σε έπίστασαι εις όαα εις 265 ^

έμέ δέδρακας. τοιγαρονν πείσ&ητι και έλ&έ οϊκοι μετ' έμον,

και πέϊσον την Μνγδονίαν γενέσ&αι μετ' έμον ώσπερ ην το

πρότερον πριν η σε -ΰ-εάσασ&αι. Ό δέ Ιούδας λέγει αντω' 5

Πίστενσόν μοι τέκνον 'ότι ει \ τοσούτον ο'ι άνϋ-ρωποι τον Ό·ε6ν 72 β

'έστεργον όσον αλλήλους, πάντα αν αιτούντες έλάμβανον

■παρ' αντον μηδενός αύτόν βιαζομένου.

129 Και ταΰτα τον Θωμά λέγοντος εις την οικίαν

είσελ&ύντες Χαρισίον κατέλαβαν την μέν Μνγδονίαν κα&η- 10

μένην, την δέ Μαρκίαν προς έαντήν έστηκνϊαν, νποβεβλτ;-

μένην την περϊ αντήν χείρα προς την Μνγδονίαν και 'έλεγεν

—Ιυντμη&είησαν έπ έμοι ώ μήτηρ α'ι της ζοιής μον υπόλοιποι

ήμέραι, και γένωνται α'ι πάσαι ώραι ώς μία ώρα, και μετα-

σταίην έκ τον βίου, ΐνα τάχιον άπελ&ονσα ϊδω τον ώραιον Ιό

έκεϊνον, ου και της φήμης ήκουσα, τον ζώντα έκεϊνον και

ζωής δοτήρα τοις εις αυτόν πιστεύονσιν, 'όπον οϊιτε ημέρα

και ννξ έστιν, οντε φως καϊ σκότος, οντε άγα&ος και κακός,

οϊιτε πένης καϊ πλούσιος, άρρεν τε καϊ &ήλν, ουκ έλεύ&ερος

και δοϋλος, ούχ ύπερήφανος καϊ τους ταπεινούς υποτάσσων. 90

Ταΰτα δέ αντής λεγούσης ό άπόστολος έστη προς αντήν καϊ

παραχρήμα ανέστη καϊ προσεκννησεν αντω. τότε ό Χαρίσιος

'» οί Οαΐ 3, 28

1 με ο ι/ι Ρ || π. έ. οηι ί' || 1-2 χ. γ.) 3βά βίι&ηι ( || - οϊός <τε'>?

</ 285, 5 || σε έπ. εις] έδννάμην V \\ έπ. ε.] ί€Γ <*α2> δράσαι (ιΐίΐ έπισπάοαι???)

εις <σέ> ? ? βί ί&οβΓβ ίη ίβ ( || 4 μτ οϊαπερ ? ο( 228, 5 ; 233, 7 272, 11; 22;

271, 8) || 5 9εάαηται Ρ: ηνΙβ?? ^247, 10; 225,1 || 0 εις Ρ || 7 οσον]

ωσπερ Ρ \\ πάντα] όσα Ρ: ο{ 215, 13; 217, 10 || ήτονντο Ρ || 8 μ. α. β.]

ηιΜΙ ββββί (μιοά βϊβ ηοη ρ&ΓβΓβί ( || α. β.] άποτνγχάνοντες Ρ || 10 εΙαελΟ-.

Χ. (()] εχάτεροι («;/" 17!), 8; 198, 19; 239, 3; 264, 1; 2; 265, 15) άπήεσαν

ό τε 9ωμάς λίγοι {ο{ 235, 11) χαΐ χαρίαιος χαΐ Ρ || μεν οηι Ό: ΗαΙ?

ί/'236, 7 || 11 πρ. ε. οϊπ Ρ: .«τ έμπροσθεν αυτής"! (|) || 18 την - χ.] ίΰΓ τ%

παρειά <αντής??> την χ.? (() || αντής Ρ \\ π. τ. Μ. οηι \: άΛΊΊ || χαΐ οηι V \

13 νπόλοιπαι τ. ζ. μ. Ρ || 14 ιστ γϊνοιντοΊΊ || ήμέραι Ρ || ΐίς μίαν ωραν

ί': Γβ€ΐ£?? <·/ 206, 6 || ώς Μ? οηι ( || χαΐ - βίου οηι Ρ \\ 15 έχ άβΙΊ

4249, 21 || βίον <.τούτον>?? (\) || τ.] τήν ταχίατην ί/ (</ 241, 13) οηι \

{άβί?) όντως αάά Ρ: ο{~212, 11 || 10 έχ. - ζώντα οηι II || 17 ζ. Λ] ζωήν πάαι

δο)ρονμενον Ρ || 19 πλούσιος <οίτε>:' || θ·, τε χ. &. 11 \\ αρρην Ρ: τβοίβΊΊ \

«τ &ήλνς?? || ούχ] $α· οντε'! || 80 ονχ] ονχ V | 21 αντήν] αντης V || -- άν.

και] άναστάς (ί/- 24), 6) Ρ: .τ<τ άνο.στάαα??
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προς αυτόν 'έφψ ΌρίΖς πώς δέδοικέν σε και τιμ^ και πάν 6

τι αν προστάξης έχουσα ποιεί;

130 Εκείνον δέ ταντα λέγοντος ό Ίονδας τή Μνγδονία

λέγει" Πείσ&ητι &νγάτηρ μου Μνγδονία οΐς λέγει ό αδελφός

266 \ν ό Χαρίβιος. Και ή Μνγδονία λέγει" ΕΙ συ λόγω τό πράγμα

ουκ ήδυνή&ης, έμέ νπομένειν τό 'έργον αναγκάζεις] έγώ γαρ

ήκουον παρά σοΰ ότι ή ζωή αυτή χρησιμαία ουκ εστίν, και

ή άνεσις αντη πρόσκαιρος, καΐ ταΰτα τά κτήματα απαρά-

μονά έΰτιν. έλεγες δέ πάλιν οτι ταύτην ό άποστρεφόμενος

10 την ζωήν δέξεται την αΐωνίαν, και ό μισών τό της ημέρας

και νυκτός φώς -9-εάαηται φώς τό μη καταλαμβανόμενον,

και οτι ό ταντα παραβλέπων τά χρήματα ενρήσει ϊτερα

και άίδια χρήματα" ννν δέ φοβούμενος τις μεταβάλλει

πράξας τι και δοξασ&εϊς έπϊ τω "έργω; αν&ις αυτό έκ

15 θεμελίων κατέστρεψεν; τις έν δαψιλαίω χωρώ πηγήν

ύδατος άνορνξας αν&ις κατέχωσεν ταντην; τις ϋ·ησανρόν

εΰρών ουκ Ιχρήσατο τούτω; Άκουσας δέ ταντα ό Χαρίσιος

εΐπεν Έγώ ου μιμήσομαι νμάς ουδέ έπειχ&ήσομαι κατα-

φ&εϊραι νμάς, ούτε, έπειδήπερ 'έ!·εστίν μοι, δεσμω περιβάλω,

20 και ου συγχωρήσω σοι τω φαρμακω τούτφ διαλεχ&ήναι. και

έάν μοι πεισ&?}ς· οϊδα ό δεϊ με ποιήσαι.

131 Ό δέ Ίονδας έξελ&ών έκ της Χαρισίου οικίας εις

73 β τήν | Σιφόρον οικίαν άπήει· κάκεΐ μετ' αντοϋ ωκει. εϊπεν δέ

267 ό Σιφώρ· Εντρεπίσω τω Ιούδα τρίκλινον έν ω διδάσκει.

1 αύτ.] τον Ιούδα Ρ || οπως Ρ \\ πάντα II \\ 1-2 5θ· εί' τι?? ο( 122, 13;

137, 10; 211, 23 || 2 αν οηι Ρ || προοτάξειας Ρ: </ 235, 21 || 4 λ. ρηιι$] ελεγεν {/

άίοϋ ί||6 ήδννή&ης ζσημαΙνειν>??? \\ νπ. τό ε.] αντον τό ε. νπ. ΙΙ\\τό ε.]

εργω βχ$ρκΙα\)α1υτ || 7 ονκ άβΐ (οΓβάίίβ ββί (): β[ 230, 4 || 8 αΐνεοις Ρ |

αντη ([)] ή ένταϋ&α V || » ειαιν Ρ: «/ 133, 3; 189, 15 || 11 5<τ »εάοεται?

ο/" 10; 114,3 || $α· κατασβεννύμενον?? || 12 ενρ. οηι Ρ || ετ.] τε αάά Ό\

,!) χρ.] καταλάβω αάά Ρ || φοβούμενος (ταντα λέγεις.)? (β || ,3~15 τίς -

χατέοτρ.] τί με τό μη κα&ήκον πρ&ξαι βουλεύει Ρ \\ 13 μετ. ρο$ί εργω {14)

ροηβηά (|) || $ογ (τις <>έ πύργον οίκοδομήοας} ανθ-ις αντόν? ()") || 15 «τ

διψάσω χωρΙφ? ο[ 155, 16 || χωρών πηγή ίΐ || 16 άνωρρύξας Ρ άναρρήξας

V || τ. κ. αύ». Ρ || 17 έχ. τ.] εύ&νς τούτον ίχ. Ρ: ^ 147, 16 || « ον μιμ.]

ονκ έπαμύνω έπΙ τούτο Ρ | νμ.] φηοΐν αάά Ό: ο{ 234, 17 || ονδε] καΐ ονκ V ]

ΐ8-ΐ9 ^π. - νμ.] έπαχ9ής γενήοομαι Ρ || 19 οντε] $ατ ονδε?? αε δε? (\):

€[ 262, 3 || επ.] εΐ καΐ Ρ || μοι οτη Ρ || περιβαλεϊν Ρ \\ -° καΐ ρηη$] πλην

ονν Ρ || σοι] ετι αάά Ρ \\ τούτω τώ φ. Ρ || 20-21 χαΐ - ποι. οηι Ρ \\ 21 μοι

<μή>??? || πεισ&νς- <£ί δε μή,>? (() || 21 ό οηι Ρ: 4239, 1 \\ εντρ. τ. '/.]

Ιιιά&β: Ρ&Γ3, ίίΙ)ί ( || τόν Ιούδαν Ρ \\ έν - ΛΑ] βΐ ϊη βο άοοβ ί || ώ] τόπω

αάά Ρ: ^ 245, 13 || *ογ διδάξει?
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Και έποίησεν όντως χαι ειπεν Σιφώρ· Έγώ τε καϊ ή Ιμή

γννη χαϊ ή &νγάτηρ Ιν άγιωσννη οϊκήσομεν λοιπόν, Ιν όγνεία

/.αϊ μιςί δια&έσει. δέομαι οου ημάς την σφραγίδα δέξασ&αι

παρά αοΰ, ϊνα γενώμε&α τω -9·εφ τω άλη&ινώ λάτραι και

έναρί&μιοι τοις αντον αρνίοις χαϊ άμνάσιν. Ό δε Ιούδας 5

λέγει· Φοβούμαι λέγειν όπερ Ιν&νμονμαι· οίδα δέ τι, χαι

όπερ οίδα έξαγορενειν ονχ οΐόν τέ μοι.

132 Και ηρξατο λέγειν περϊ του βαπτίσματος· Το βά

πτισμα τοντο αμαρτιών έστιν άφεσις·

τοϋτο αναγεννά φως περιεκ- 10

χννόμενον τοντο αναγεννά τοϋτο αναγεννά και νέον αν

τον νέον άν&ρωπον , τους -θ-ρωπον τον τοντο κτώμενον

όν&ρώπονς μειγννον πνεύμα απεργάζεται, ιρυχήν τρισσώς

καινονν ιρνχην, ανίατων τρισ- ανιστφ χαϊ πνεύματος άγιου

σώς χαινόν άν&ρωπον, και γίνεται κοινωνός. Καϊ λέγει· 15

έστιν κοινωνόν των άμαρ- Δόξα τη άπορρητφ σον δν-

τιών αφέσεως, σοι δόξα τω νάμεΐ' δόξα ό το λοντρόν τον

άπορρητφ τφ τω βαπτίσματι βαπτίσματος ίνδνόμενος· σοι

χοινωνούμενον σοϊ δόξα η Ιν δόξα τφ έκ της πλάνης τονς

τω βαπτίσματι άόρατος δν- άν&ρώπονς λντρονμένω καϊ 20

ναμις' σοι δόξα άνακαινισμός τη σγ κοινωνούς ποιούμενος

δι οΰ ανακαινίζονται οι βα- κοινωνία,

πτιζόμενοι οι μετά δια&έσεως

σον άπτόμενοι.

Καϊ ταντα ειπών 'έλαιον κατά της κεφαλής αυτών κατέχεεν 25

και ειπεν Σοι δόξα η των σπλάγχνων αγάπη· σοι δόξα το

1 όντως] φήαας εις νποδοχην τών μαν&ανόντων αάά II || χ. ε. Σ.

οτη V || - &νγ.] μον αάά Ρ: 4240, 16 || τον λοιπόν {4141, 14; 149, 25;

210, 1.5; 226, 5; 7; 262, 17 ; 264, 12) ίν όγιωσ. οΐχ. Ρ || ίν άγιωσ.] ριΐΓβ (:

$€Τ άγίως υ,βΐ άγνώς?? 4201, 5; 217, 15 || εν ρτήΐί οτη V || άγνεία] αγνώ βίω

(/ οοηοοΓάϊα (: χατ όμονοία? || 3 ΙΟΤ δεόμε&ά? (() || σον] ίχατέρονς αάά Ρ:

4237, 10 || ήμ. την οτη V (άβΐ ήμ.?) ίν χριστώ αάά Ρ: 4231, 16 || δ.

π. α.] ημάς παρασχεΐν Ρ \\ * τω θ-, τ. ά. λ. γεν. Ρ || λάτρεις ϋ'

ϋ βί Ρ ίβραταίνη ροςηϊ

ϋ ">-" τ. άν. φ. περ. οηι \: άΐΙΊΊ || 11 $οτ γενναΊΊ (() || 14-14 τον

ν. - ψ. ρΓοηιι$ ΰΟΓΓηρία || 12-13 άβΐ τονς ά.?? || 13_η πν. χ. ψ.] ί£Γ σώμα

χαϊ ψνχήν?? (9 || 14 ιατ χαϊ νονν <#αί>??? || τριασώς] ΐη ίηηϊΐαίβ

4 ίίριίυ.8 I ρ 335. 2 || 16 <τ%> τών? || 1,-18 ιογ το απόρρητον τδ? ||

20 άόρ.] ιιίβϊΐηΐϊβ \

ρ ιι-22 ν£ . χοιν^ αοΓΓίιρία «ί ΜβτροΙαΙα || '21 ί«· ποιονμένω?

Ρϋ χ. χ. ε.] ίπιχέων Ι'λεγεν ϋ: 4230, 22; 240, 6; αϊ || "-240,1 η

τών - ϊόρ.] τω τα. σπλάγχνα ήμϊν άνοίγοντι δόξα χαϊ τώ αντον μονογενεΐ
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τον Χριστοί όνομα· σοι δόξα ή έν Χριστφ δύναμις ιδρυμένη.

Και έκέλευσεν ένεχϋηναι σκάφην χαΐ έβάπτισεν αυτούς εις

τό όνομα τον πατρός χαι τον νιου και τον άγίον πνεύ

ματος.

268 \ν 5 133 Βαπτισ&ίντων δε και ένδυσαμένων άρτου χατα-

ίϊε'ις έπϊ την τράπεζαν ηυλόγησεν χαι ειπεν "Αρτον ζωής όν

οί ίσ&ίοντες άφ&αρτοι διαμείνωσιν άρτος 6 χορενννς ψυχάς

πεινωσας τον αυτού μακαρισμού' σύ εϊ ό καταξιώσας δέ-

ξασ&αι δωρεάν ίνα γένη ημ'ιν αφεσις αμαρτιών και οι

10 έσ&ίοντές σε ά&άνατοι γίνωνται· έπιφημίζομέν σε τό της

μητρός όνομα, απόρρητον μυστηρίου άρχων τε χαι έξουσιών

κεχρυμμένων έπιφημίζομέν σου ονόματι σου Ίησοϋ. Και

είπεν Έλ&άτω δύναμις ενλογίας χαι ένιδρνσβ-ω 6 άρτος, ϊνα

πάσαι α'ι μεταλαμβάνονσαι 'ψυχαι από των αμαρτιών άπο-

15 λονσονται. Και χλάσας έπέδωχεν τώ τε ^Σιφόρφ και τη

γνναιχϊ αύτον και τη &νγατρί.

Πράξις ια' περι της γυναικός Μισδαίου.

134 Μισδαιος δέ ό βασιλεύς όπολνσας Ίούδαν δειπνήσας

άπήει οΐκαδε, διηγεΐτο δέ τη γυναικϊ τά συμβεβηχότα τω οιχεΐω

20 αύτών Χαρισίω λέγων "Ορα φησιν τί γέγονεν έν τω ά&λίω

74 β έχείνω ■ οιδας δέ χαι αντί] ώ άδελφη' μου \ Τερτία ότι ουδέν

τώ κυρίω καί &εώ ημών ιησον χριστώ δόξα καί τώ αγ'ιω καί ανναίδίω

καΐ όμοοναίω πνεύματι Ρ

- έφάπτιαεν Ό || 2-8 έν ονόματι π. κ. νι. κ. άγ. II: ε/~209, 1ί || 0 ηίλ.

κ. ε.] ε'ϊπεν ευλόγων Ρ || ί<τ "Αρτος ? </ 227, 11 || ζ.] τούτον ξ. ποίη-

σον Ρ || ' διατελέαωαιν άφ&. II || 7-8 άρτος - εί οηι Ρ || 8 αύτον] ίυο (:

χοτ σοΰ??? Ι άβΐ εί?? || 8-9 κατ. δέξ. δωρ.] ταύτην την δωρ. κατ. δίξ.

τούτους Ρ \\ 9-10 "να - γίν.] καταξίωοον κάί μετόχους της αύτον βασι

λείας γενία&αι και αεί άμιάντονς έν τώδε τώ βίω διαμένειν "να ούτως

διαμένοντες τών αθανάτων έκείνων καί μεγάλων σου τΰχωσιν άγαθ-ών Ρ ||

">-" έπιφ. - άπολ. οπι Ρ || ,0-'- σε τό - '/.] ϊηΐβνροί ( || 10 σε αΐΐ] $οτ αοι? || 18 σου

ρτίιιχ] εετ σοιΊ || όν. σ.] «ο· <τό> Άνομα τοΰ?? || 13 $ΰτ τω άρτω? (() ε/" 231,

.3 || 14 από - άπολ.] ΓβηουβηΐιΐΓ βί ρβοο&Ι» βοηιιη θϊβ ϋοηάοηβηΙιΐΓ { || $α·

άπολονωνται ? ? || 15 κλ.] τον άρτον αάά Ρ \\ σιφ. έπ. (οηι τώ τε) Ό \

10 α. γυν. Ρ || τξ\ εξης τη V τή τούτων Ρ βϊαβ (: ^ 239, 2; 248, 18; 200, 13;

204,2 || 18 δειπν. οηι Ρ: αε>· δειπνήοων"! (|) || 19 οΐκ. άτι. Ρ \\ 19-*> οίκ.

α.] ίδίω Ρ || 19 οΙκ.\ ιογ ανγγενειΊ «/" 210, 11 || » έν έίΐ ν$βηβτ ναιίβ

η I ηίά
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έστιν ύνδρϊ καλλίω τής γυναιχός τής Ιδίας έφ' ην όναπέπαν-

ται' συνέβη δέ την γυναϊχα αντοΐ) άπελϋ-ειν προς τον φαρ-

μακόν έκεϊνον ον ήκονσας τη Ινδών έπιδημήσαντα χώρα, τοις

αντοΰ περιπεσεϊν φαρμάχοις χαϊ τον Ιδιον ανδρός δια-

ζενχθ-ήναι' και άπορεΐ 6 πράξειεν. &ελήσαντος δέ μον άπο- δ

λέααι τον κακονργον ονχ ή&έλησεν άλλα σύ απελ&οϋσα 269 \ν

σνμβονλευσον αύτη άποχλίνειν προς τον ίδιον άνδρα και των

του φαρμαχον ματαίων λόγων άποσχέσ&αι.

135 "Αμα δέ όναστάσα ή Τερτία άπηλίϊεν είς την Χα

ριαίον οίχίαν τον ανδρός αντής· και ενρεν την Μνγδονίαν 10

χαμαϊ κειμένην έν ταπεινότητι· νπεβέβλητο δέ αύτη τέφρα

χαϊ σάχκος, ηΰχετο δέ όπως ό κύριος αντη συγχώρηση τάς

προτέρας αντης αμαρτίας, και έξέλ&η τον βίον τάχιον. και

λέγει προς αντήν η Τερτία' Μνγδονία αδελφή μον πο&ον-

μένη χαϊ σννόμιλε, τις έστιν αντη η χειρ; τις ή νόσος ή αέ 15

καταλαβονσα; χαι τί μεμ-ηνότων 'έργα ποιείς; γνονσα ονν

σαντήν έπάνελ&ε είς την έαντής έπάνοδον πλησίασαν τω

γένει σον τω πολλώ, χαϊ φείδον τον άλη&ινον σον ανδρός

Χαρισίον, και μή πράττε ό έστιν της σης έλεν&ερίας άλλό-

τριον. Λέγει αντη ή Μυγδονία' ΎΩ Τερτία, ονδέπω ήχοναας 20

τον χήρυχος της ζωής· ονδέπω ταϊς σαϊς προσέπεσεν άχοαϊς'

1 £. ά. - άναπ.] κρείττον £. παρά τό τον άνδρα τη ίδια έπαναπανεσ&αι

γνναιχί Ρ || εα· κάλλιον '.' ο[ 226, 19 || ίίχ τ. Ιδ. γνν. (ά«1 αίΐ της) ?? ο( 4 |

- τ. γ. α.] Μγ^άοηίαιη ) || αυτόν] χαριαίον Ρ || 3 ον - χ.] άβ αυο αοοβρίΐ

βί άβ βΪ8 ς[ΐζ&θ ίαοϊβϋαΐ | || την I] || χώρα οη II: απίβ <τών> ροιΐ€ηά?

Μ? 0(156, 19 || <*αί> τοϊς? (() || 4 φ. περ. Ρ % Ιδ. οηι V: άβΙ? β(7\ διζευ-

χ»ηναι άνδ. Ρ \\ 4 ήπόρει Ρ || 8] οτι χαϊ Ρ (200, 5; 203, 15 - 21 ; 227, 22): βογ

τί? τό τΙ? || «τ πράξ%"> \\ δελήσαντι V || μοι V || 0 άπελ&ών Ρ: ο/- 237, 22;

243, 21; 22 || 8 τ. φ.] ϊΐΐίηβ { || · 'άμα οτη Ρ \\ άν. δε Ρ \\ δε <ί'ω#ίΐ>>? (()

α( 273, 10 || εις τ. τον χαρ. άπήει Ρ || 9-10 $ο· οίχ. Χαριαίον <τον ανγγε-

νονς>? (|) || 10 τ. ά. α. οι» Ρ || 11 $οτ κα&ημένην? (ί) || £ν τ. οηι \ ||

1:1 αυτής ({) οηι II || τάχ. τούδε (ο( 236, 6) τ. β. £ξ. Ρ || τάχ.\ την τα-

χίατην V: ο(212, 11; 237, 15; 262, 6 βί 193, 2; 236, 1 || 18~" χ. η τερτ.

φηαΐν π. α. V: ο( 243, 21 || 14 πο&.] μοι αάά II \\ 15 τΙς - χ.] τί τό έν σοΙ αίτιον

Ρ οτη (: άεΙΊΊ \ χειρ V: βοη·νρί ιάά || 15-16 η χαχ. οε ν. (οηι αΐί η) Ρ ||

16 χ. τ(\ τί δε II || 16-17 γν. ο. ο. οηι Ρ Ρ 17 έπ. - έπ.] τηβπιβηίο Γ&ππΚ&β

ίη»β ( Γβοβάβ 8,1) ίβίβ, ρβ88Ϊπι» οο^ΐίβ,ίϊοηβ (?) ιη || 18 τώ π. οηι Ρ \\ οΰνελ&ε

τω άληΰινώ Ρ || '»"19 άνδρΐ χαρισΐω Ρ \\ 18 χαϊ μή - αλλ. οηι Ρ || 2" ή οηι V \

μερτία Ρ οοττ ρ || οϋπω Ρ (€(21; 236, 1; 261, 13) ηοη ί || 20-21 τ. χ. ηκ.

Ρ || 2' χήρ.] ηιιηίϊιιιη (κηρύγματος) ( || ονδ. - άχ. οτη ( (ΐνηςΗΐ: πθο

αοχ ρβΓ [?] ρι·&β<1ΐθ8,ί.θΓβιη [8\ιγϊΙ)\ι3 ίιιϊβ] ίηοίάίΐ β εοά 8ίη ΒηγΜΙΙ Χΐιιάία

8ϊηαίΙΪ€α IX ρ 41): (■(242, 1 || οϋπω Ρ: ΰ(20 \\ άχ.] χαί αάά V

10
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ονδέπω έγενσω τον τής ζωής φαρμάκου και των φ-&αρτι-

κών στεναγμών απηλλάγης" έατώσα έν τη προσκαίρφ ζωή

την ζωην καΐ την οωτηρίαν ου μη την σωτήρων και άίδιον

τήν άίδιον ουκ οιδας' και -9-εάση ζωήν

5 ουκ αϊσ&ομένη της άφ&άρτον κοινωνίας, στήκεις ένδεδυμένη

πέπλους παλαιονμένους , και των αιωνίων οϋκ έπι&υμεΐς' και

μεγάλα μέν φρονείς έπί τω αφανιζομένω τούτω κάλλει, της

δέ ψυχής οϋ φροντίζεις τήν αισχρότητα· και πλή&ει μέν

■νν οικετών πλουτεΐς· και τή μέν παρά πολλών δόξη κομφς, της

10 εις θάνατον κατακρίσεως έαντήν ον λυτρονσαι.

136 Άκονσασα δέ ή Τερτία ταντα παρά τής Μυγδονία^

ειπεν Λέομαί σου άδελφή άπάγαγέ με προς τον ξένον έκεϊνον

τον τά μεγαλεία ταντα διδάσκοντα, ίνα άπελ&οναα κάγώ

αντον κατακοίσω, και διδαχ&ώ σέβειν ον κηρύσσει &εόν, και

15 κοινωνός αντοϋ γένωμαι των ενχών, και συμμέτοχος γένωμαι

πάντων ων μοι εϊρηκας. Ή δέ Μυγδονία λέγει αντή' Έν τω

οϊκω έστιν Σιφόρου τον στρατηλάτου' και γάρ αντός γέγονεν

πρόφασις πάσιν τοις έν τή Ινδία σωζομένοις. Τούτων δε

άκούσασα ή Τερτία δρομαία εις τον οίκον Σιφόρου άπήει

20 ϊνα ϊδη τον έπιδημήσαντα καινόν άπόστολον. έίσελ&ονσης

β δέ | αντής είπεν αυτή Ιούδας· Τί έλήλν&ας Ιδεϊν; ξένον άν-

ϋ·ρωπον και πένητα και ενκαταφρόνητον και πτωχόν, μήτε

πλοντον 'έχοντα μήτε κτήσιν; ίν δέ τι κέκτημαι κτήμα οπερ

οί' Ιί&ίύι 11, 7

1 ονπω Ρ: </ 241, 20 || τ. τ. ζ. έγ. Ρ || γέγενααι V: 4241, 20; 21 |;

τ. τ. ζ. φ.] ιιβΛα ρΓ&βάΐο&ίοηβ ιιϊίβθ ( ( ΐΫΉςΜ: ραηβπι ιιϊΐίΐβ β οοά 8ϊη

ΒιιΜίί I ς [241, 21]): ^241, 21 || ^ χαϊ - άπ.] μη άπαλλαγήαα τ. φ», στ.

ϋ: 80Γ ονδέπω απηλλάγης χ. φ&. στ. ? (ί) || 2 εστ.] δε αάά V γάρ αάά Ρ ||

προσκ.] ταντη αάά Ρ || 3-4 V βΐ Ρ ίβραταϋπι ροεηΐ: $οτ την ζωην τήν σω

τήρων χαϊ άίδιον ονχ έ&εάσω? (( $βά αηίβ εστ. 2) || 5 ονχ - άφ&.] ονδε τ.

άφ&. άξιωΰείς Ρ \\ κοινωνίας <υπό φ$αρτικής ένοχλ% κοινωνίας) ? ([) || 'ίσταααι

Ρ: $€Τ ϊατηκαςΫ 4 193, 12; 192, 15 || « χαϊ ρηιι$ οτη V \ 7 κάλλει] ΐα&

αάά \ || 8 τ. α. ον φρ. Ρ || ον φρ. αισχρότητι (οτη τήν) ϋ || 9 πλοντ.]

βυρβΛίβ βί αάά βί αηίπινιπι ίαυιη α θβπηίυΐθ ηοη ΙίβθΓ&βίί ( || μεν οτη Ρ |

ιι-ΐ8 άκ . 0(ρζ_ 0Μ {. ήρταβ/Ί 11 ταντα δε ή τερτ. π. τ. μνγδ. άχ. Ρ || 13 δι-

όσκοντα Ρ || 14 άχοναω αντοϋ Ρ: 4 147, 13; 157, 19 || κηρύσσω Ρ €0γγ ρ |

15 τ. ενχ. α. γενήσομαι (ί/- 114, 3) κοιν. Ρ || προσενχων ϋ: ε( 253, 3; 13;

287, 17 || μέτοχος Ρ: 4 177, 1; 240, 9; 244, 1; 6 {Ρ 80Ϊιι$) \\ 16 εϊρ. μοι Ρ |

Μ. οτη ϋ: άβ\? || έφη ϋ: ε/' 243, 21 || αντ% οτη Ό || 17 άρχιστρατηλάτον ϋ:

ί/ 214, 19 || 18 πασιν οτη Ρ || τοντο Ρ || 19 είς] γίνεται προς V || άπ.

οτη ϋ || 20 "να - άπόατ. οτη Ρ || τόν ζέχεΐοε) ? ? (β || άπελ&ονοης Ρ \ι1>ί

ϊηίΓΟ ϊιιϋ »ά βαπι ( || 21 ξ. Ιδ. Ρ || 23 τι οτη Ρ
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οντε βασιλεύς οντε άρχοντες άφελέσ&αι δύνανται, μήτε

φ&ειρόμενον μήτε λήγοντα, ός έστιν σωτήρ Ίησονς πάσης

άν&ρωπότητος, ό τον ζώντος Φεον υιός, ό δεδωκώς ζωήν

πάσιν τοϊς είς αυτόν πιστενονσιν κα\ καταφεύγουσα εις αύτόν

καϊ γινωσκόμενος έν τω άρι&μώ των αύτον δούλων. Προς 5

ον λέγει ή Τερτία' Γένωμαι κοινωνός της ζωής ταύτης ην

έπαγγέλλη δέξασ&αι πάντας τους συνερχομένονς είς το του

&εοϋ καταγώγιον. Καϊ 6 απόστολος ειπεν Το ταμιεϊον τον

αγίου βασιλέως άναπέπταται, καϊ οι άξίως μεταλαμβάνοντες

των έκεϊ αγα&ών αναπαύονται καϊ άναπανόμενοι βασιλενονσιν. 10 2Π \ν

πρότερον δέ ονδεϊς αντω πρόσεισιν άκά&αρτος ων και φαύ

λος· οιδεν γαρ αντός τά εγκάρδια ημών καϊ τα τής έν&υ-

μήσεως βά&η' και ονκ 'έστιν τινά λα&εϊν αυτόν, καϊ σύ

τοίνυν, εϊ άλη&ως πιστεύεις εις αυτόν, αξιω&ήση τών αντοϋ

μυστηρίων και αύτός σε μεγαλυνεϊ καϊ πλουτιεϊ καϊ κλήρο- 15

νόμον τής αυτόν βασιλείας ποιήσει.

137 Άκονσασα δέ ταύτα ή Τερτία έπανήλ&εν οίκαδε

γεγη&υϊα· και εύρεν τον άνδρα αυτής

μένοντα όνάριστον όντα. κατά τό άριστον αντήν έχ-

δεχόμενον. 20

Ιδών δέ αντήν ό Μισδαϊος ειπεν Πό&εν σήμερον ή εϊσοδός

σου καλλίων έστίν; καϊ τίνος 'ένεκα περιπάτψ χρησαμένη ηλ-

ϋ·ες\ ό έστιν απρεπές ταϊς κατά σέ έλεν&έραις. Καϊ λέγει

αντω ή Τερτία' Χάριν σοι μεγίστην οφείλω διότι με προς

Μυγδονίαν άπέστειλας. άπελ&ονσα γάρ καινής ζωής ήκονσα, 2ό

καϊ ειδον τον καινόν τον &εοϋ άπόστολον τον δίδοντος ζωήν

« οί ρβ&ίπι 43 (44), 22

1 τβ£β8 ( || 2 λήγ.] $ϋΓ λ%ζόμενον?? ([) || «τ Ί. αωτ.? (β || 5 γιν.]

*·<·;· γινομένοις? (|) || δούλ.] $ογ προβάτυιν ? (|) || β ή τερτ. λ. Ρ \\ ειπεν Ιϊ

άίοίί (: ε[ 232, 19 || ταύτης] ποη ηνΧΧα αάά \ || 8 ταμεϊον Ό: <;/" 115, 7 |

9 άγ.] οαβίββίίβ (ρ: «τ ονρανίον? || άξ.] άγιοι II: ίΰΓ άξιοι (() || 10 άνα-

πανσόμενοι V || 11 πρότ. οηι Ρ ρππιο ( || ονδ. δε πράα. α. Ρ || 12 £γχ.]

έν ταΐς χαρδίαις V: ο( 195, 10 || υμών V || 14 άξ. τ. α.] αξία τ. α. γενον

Ρ || 16 ΐαυτοΰ Ρ: ο[107, 6; 11; αϊ; 145, 15; 146, 15; αϊ \\ ποι. (β] χα»ί-

οτηοιν Ό || " τ. δε ή τερτ. άχ. Ρ || 18 αντής τ. &. Ρ || '9-30 V βί Ρ α-

ραταϋτη άβάϊ: $€Γ έχδεχόμενον (ο( 208, 16) αντήν άνάριατον 6ντα? ([) |

'-' αντήν] τοις ποοίν προς αύτόν έπανιόντα αάά Ρ || εφη Ρ: ο[ 121, 4; 150, 7 ;

227, 10; 230, 12 ; 241. 14; 242, 16; 247, 7; 263, 10; 11; 16; 266, 8; αϊ \

'->-'-- πό&εν - ήλ&ες] δια τΐ όντως πεζοβατών είς ήμας έπανήχας Ρ ί|

-■' ίατιν] χαϊ Ρ: ΰ/" 227, 22 || ταΐς - έλ.] τυγχάνει έν οοί Ρ || 2:1-24 ή δε τερτ.

ε'ΐπεν α. V ΤβΓίϊα άϊοϋ Μίβάβο ( || 24 σοι μ. δφ. χ. ϋ || 26 είδον] καϊ αάά

Ρ || 50Γ τόν τον χαινον 9εον? (β

16*
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τοις πιστενονσιν αντώ χαϊ τα προστάγματα πληρονσιν οφείλω

τοιγαρονν χαϊ αυτή όμείχμασ&αί αε άντϊ ταύτης της χάρι

τος χαϊ παραινέσεως αγα&ήν παραίνεσιν' ίση γαρ έν ονρανω

βασιλεύς μέγας εάν μοι πεισ&^ς χα\ φοβη&ϊ)ς τον ΰ~εόν τον

5 νπό τον ξένον χηρνττόμενον και φνλάξ^ς σεαντόν άγιον τω

ζώντι &εψ· αντη γαρ η βασιλεία παρέρχεται χαι ή άνεσίς

σον εις στενοχωρίαν τραπήσεται· άλΚ απελ&ε προς τον άν-

&ρωπον έχεϊνον χαι πίστενσον αντφ, και ζήσεις εις τέλος.

272 \ν Άχοίισας δέ Ό Μισδαϊος ταντα παρά της αντον ανμβίον ταϊς

10 χεραϊν έπάταξεν το πρόσωπον αντον, χαϊ την έσ&ητα αντον

περιέρρηξεν, και είπεν Μη άναπανοιτο ή Χαρισίον ψνχη, ότι

με εις ιρνχήν 'έβλαχρεν χαϊ μι) σχϊ) έλπίδα, ότι την έμην

περιεϊλεν έλπίδα. Και έξγει τεταραγμένος.

138 Και ενρεν κατά την άγοράν Χαρίσιον τον φίλον

15 χαϊ είπεν Δια τί μέ σοι εις τον ίίδην άλλον 'έβαλες; διά τί

76 Β με έχένωσας χαϊ έζημίωσας χερδάνας μηδέν; [ διά τί με 'έβλα-

■ψας μηδέν σν ώφελη&είς; διά τί με άπέχτεινας μι) αντός

Ζ?ίσας; διά τί με ηδίχησας αντός τό δίκαιον μη χτησάμενος;

διά τί με ον σννεχοίρησας όπολέσαι έκεϊνον τον φαρμακόν

20 πρϊν τον έμόν οιχον τγ έαντον αμαρτία διαφ&εϊραι; Καϊ τό

πάν εϊχετο Χαρισίον. ό δέ Χαρίσιος λέγει' Τί γάρ έστιν τό

σνμβεβηχός σοι; Ό Μισδαϊος 'έψη' Έφαρμάκενσίν την Τερτίαν.

1 αντώ] εις ον αάά Ρ \\ πράγματα (ι·/' 235, 7) πληροϊν οί'όασι {ΰ[ 13!),

4) Ρ Ι προστάγματα <«ντοί>? (|) || όψ. - άγ. παρ.] άλλα χαι (τβοΙε?

ϋ( 261, 6) σε τον έμόν ψίλτατον παραινώ "να τοις τον άποατόλον πεισϋ-ής

ρήμααιν (γ/' 240, 20) και μέτοχος καϊ αντός έκεϊνον γενήση Ρ || 1 παραι-

νέσεως] ιού παραινέααι σοι <#ίλ<«> ? ίϊ&ϊ ά&τβ υοΐο \ || ίσ%] ΐατι Ρ || 4 μοι]

έκείνω δικτον άποατόλον Ρ || πειαθ-[/ς] βί ϊβοβπβ ί]τιαβ Ιί&ί (Ιίοο. ογο ίβ

ιιί, αάά ί || 4_:' κ. φοβ. - κηρ. οηι Ρ || 5~* 'άγ. σε. τ. ζ. φ. Ρ || 5 .ιοι·

αγνόνΊ'ί (\) ο( 118, 4; 16!), 6; 201, 5 || β αντη - παρ.] της έκεϊνον μέτοχος

βασιλείας γενήση της μηδίποτε παρερχομένης Ρ || 0-8 και - τέλ.ος οηι Ρ ||

" σον (αυτή)"! (() || 9 ταντα ο μισδ. π. τ. α. α. άκ. {οηι δε) Ρ || αντον

οηι V: 420!), 12; 220, 9 || 111 τό π. α. έπάτ. Ρ || αντον ρτήα οηι V: άιΙΊ

(■/Ί32, 1 || 11 διέρρηξε Ρ \\ "-,ί οτι - εβλ. οηι II || ε'νρη Ρ || 14 γ. φ.

οηι Ρ || 15 μέ (() οηι V : </ 16; 17 || αν II ζώντα Ρ || άλλον οηι Ρ: μτ εταϊρον

{ί'τερον) (β || ιοτ ελαβες? (() || 16 έκ. κ. οηι Ρ: ΛεΙΊΊ ^ 149, 18 \\ με αΐΐ

(ί) οηι V: ο( 15 || 17 αν (() οηι V || ,7-'8 διά - ζήαας οηι Ρ || 19 με ον α.]

μή α. μοι V : με μή α. ?? ο[ 188, 18; 121, 14; 122, 5; 123, 4; α 206, 22;

215, 12 || 20 τ. ε. ο.] υχοΓβπι ιηοϋΐη ( || 30 άμ.] ΧΰΤ φαρμακεία?? μαγεία"! ||

ε'ίπεν ϋ άΐοίί (: ι·/· 232, 19 \\ τί δέ σοι αννέβη Ρ ||' --' <51 ο δε Γι

καϊ ό Ρ || την τερτετϊαν έφ. έκεΐνος ό μάγος Ρ \\ <>ίαί> ΐήν? ([)
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Και απήεισαν αμφότεροι εις την οϊχίαν Σιφόρου τον στρα-

τηλάτον χαϊ ενρον τον Ίονδαν κα&ήμενον και διδάσκοντα,

πάντες δε" οι έχει νπεξανέστησαν τω βααιλεϊ, αντός δε" ονκ

άνέστί). 'έγνω δέ ό Μισδάϊος ότι αυτός έχεϊνός έστιν, χα\

λαβόμενος τον ϋ-ρόνον 'έστρειρεν αντόν, χαϊ έπάρας άμφοτέραις 5

ταϊς χερσϊν τον &ρόνον την κεφαλήν αντον έπάταξεν όντως

ωστε τρανματίααι αντόν. χαϊ παρέδωχεν αυτόν τοις αντον

στρατιώταις ειπών

Απαγάγετε αυτόν ανραντες ^νραντες αντόν των έν&ένδε

αυτόν υβριστικώς και ονχ νπε- άτίμως είς τό μέσον της αγο- 10

σταλμένως, ϊνα πασιν ή ύβρις ρας απάγετε ασφαλώς τοϊιτον

αντον 'έκτνπος γένηται. κατέχοντες.

ΟΙ δέ σνραντες αυτόν άηήγαγον είς τόπον έν ώ ό Μισδαϊος

έδίκαζεν. έχει 'έστη κρατούμενος υπό τών στρατιωτών του 273 \ν

Μισδαίον. 15

Πράξις ιβ1 περϊ Οναζάνον ν'ιον Μισδαίον.

139 Οναζάνης δέ ό τον Μισδαίον υιός προσελ&ών τοϊς

στρατιώταις εϊπεν Δότε μοι τούτον ϊνα διαλεχ&ώ 'έως άν ό

βασιλεύς άφίκηται. Και οΐ μέν δεδώκασιν αντόν, αντός δέ

εισήγαγεν αντόν 'έν&α ό βασιλεύς έδίκαζεν. και λέγει Ονα- 20

ζάνης· Ουκ οΐδας φησιν οτι έγώ είμι νιος Μισδαίου του

βασιλέως, χαϊ έξεστί μοι λέγειν τώ βασιλεϊ ό βοΰλομαι, χαϊ

ζήν σοι συγχωρήσει; λέγε ουν μοι τις έστιν ό &εός σον και

1 άνήλ&ον ϋ: (στ άπασαν ? (</ 179, 10; 185, 18; 187, 5; 197, 6;

■27», 1; 10; 273, 20; 278, 20) άπήλ»ον?? σ{ 105, 12 \\ πολεμάρχου ί/' |'

4 ήγέρ&η Ό || αντός] ιστ ούτος?? || δ $στ λαβόμενός τον ((???,) σ( Ιο

159, 4 || καί] ενθ-νς αάά 1} \\ επ. οηι Ρ || 6 χ.} ρβάΛΐΜ (ισίΐ ββΐΐ&β) ( ;

θρ.] άράμενος αάά Ρ || τ. κ. α. έπ.] κατά της κεφαλής εφερεν τον άγίον

κα.1 Ρ || όντως] αϊτός εκρουσεν αάά Ρ || 7 ωατε] καί αάά Ρ: ο( 227, 22 \

V β( Ρ $βραταΙϊηι ροευ,ϊ || 9 τ. έ. οηι (: ο{262, 5; 277, 4 || 13 οϊ - απ.] καί

άπ. τον άπόοτολον Ρ \\ είς <τόν) τόπον! ({) οηι Ρ: άβ(?? ο{ 150, 19; 22;

238, 24; 280, 10; Ιο 174, 30 \\ ό Μ. εδ.] εΐω9εν ό Μ. δικάζειν Ρ: 420;

204, 9 || 14 εκ. ε. οηι Ρ || "->5 ν. τ. στ. τ. μιοδ. κρατ. Ρ || " τον οηι V ||

16 πρ. ιβ" ρο.ι( μιοδ. ϋ || "-1· τ. οτρ. (β] αντοϊς V || 18 διαλεχτώ <αιτώ> ?

(ί) I! 19 αφήται ϋ || ο" μεν οηι Ρ || αντόν οηι II \\ 20 εν9α] ό πατήρ

αντον αάά Ρ \\ λ. Ον. (()] εϊπεν υ \\ 21 ονκ - οτι οηι Ρ || φηοιν άβΙ??

(Ϊ234, 18 || τον οηι V \\ 33 ο] 'όπερ £/ «ί'ς 6' Ρ ^ 229, 10; 266, 12; 267, 11)

φιίάψάά ( καί αάά Ρ {σ(227, 22): «τ 'όπερ καΙ??? (ί/- 178, 18) ό τι???

(ί/ 262, 2) || καί αΐί] γαρ αάά V τό αάά Ρ 8Ϊ άίχβΓΟ Γβ£Ϊ αάά \ || ονγχ.

(ί)] παρέξει Ρ (οϊ 190, 10; 192, 16) βί βϊ άΐχβι-ο βί οοοίάβί ίβ αάά \
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τίνος άντέχη δυνάμεως και σεμνννη' ει γάρ τις γοητική δύνα-

μίς Ιστιν και τέχνη, λέγε και δίδασκε, κόγώ σε απολύω.

Λέγει αύτώ ό Ιούδας" Σύ εϊ 6 νιος Μισδαίον τον βασιλέως

'ός έστιν βασιλεύς πρόσκαιρος" έγώ δέ δονλός είμι Ίησον

δ Χριστού βασιλέως αιωνίου" και σοι μεν 'έοτιν ειπείν τω σα

πατρι σώσαι ους θέλεις εν ταύτη τη προσκαίρω ζωη η ού

παραμένονσιν άνθρωποι, ην σύ τε και ό πατήρ σον δίδοτε·

έγώ δέ δέομαι τον έμοϋ κνρίον και άντιβοώ νπέρ των αν

θρώπων, και δίδωσιν αύτοις καινήν ζωην παντάπασιν δεό·

10 μένος, και σύ αύχεϊς έπι κτήμασιν και δονλοις και πέπλοις

και τρυφη και κοίταις μιαραϊς, έγώ δέ κανχώμαι έπι πενία

και φιλοσοφίφ και ταπεινότητι και νηστεία και ενχη και

274 νί προς το αγιον πνεύμα κοινω- τη κοινωνία τον αγίου πνεν-

νια και προς τούς άδελφονς ματος και τη ομιλία προς

15 μον τούς άδελφονς

π β τοίις άξιους του \ θεού" και κανχώμαι έπι αιωνίψ ζωη. και

σν μέν έπ' άνθρωπον κατέφυγες όντα σοι δμοιον, μη δυνά-

μενον τήν έαυτον -ψνχην σφσαι έκ κρίσεως και θανάτου, έγώ

δέ κατέφυγα έπι θεόν ζώντα, έπι τον σωτήρα βασιλέων και

20 αρχόντων , ός έστιν πάντων κριτής, και ύμεϊς μέν σήμερον

ϊσως έστέ, αύριον δέ ούκέτι, έγώ δέ κατέφυγαν ε\ς έκεϊνον ός

εις αιώνα μένει, γινώσκοντος πάντας τούς καιρούς ημών καί.

τονς χρόνους, και σύ δέ έαν θέλησης γενέσθαι του θεού

τούτον νπηρέτης, γενήση ταχέως· δείξας δέ ότι άξιος αύτον

26 υπηρέτης 'έση έν τούτοις" πρώτον μέν έν αγιωσύνη, ήτις έστιν

πάντων αγαθών κεφαλή" 'έπειτα δέ η προς τον θεόν τούτον

όν κηρύσσω κοινωνία, και φιλοσοφία, και όπλότητι, και

αγάπη, καϊ πίστει, και προς αντόν εναγγελίω , και ένότητι

χαθαρας τροφής.

1 αντέχει Ό || οεμνννει Ό οεμννναι Ρ || γοητεία Ρ: $ϋτ γοητείας ? ?

ε/" 267, ύ; 240, 13 \\ 12 έ. δνν. Ρ || 2 λ. καϊ οηι Ρ: άβΙΊ β/" 149, 18 \\ δίδα-

ξον Ρ Ι) 3 λέγει] ονν αάά V || ό ρτϊα$ οηι V || 1 έ. β. πρ.] και πρ. β.

οίδεν τνγχάνειν Ρ: 227, 22; 139, 4 \\ 6 προσχ. οηι ΐΐ || 6-7 $ - δίδ. οηι

Ρ || 7 ην] 8Ϊ |: «χ εί?? \\ 8 $οτ άντιβολώ? || 9 π. δ] ρβΓρβίιιο ρθπηα-

ηβηίβπι {: ίΟΓ π. διάμονον??? || 13-15 II βί Ρ Ββϊνηχί: *<τ τ% κοινωνία τ%

πρδς τονς άδελφονς χαΐ προς το αγιον πνενμα και τ% ομιλία τ% προς τονς

άδελφονς? (ί) ΰ( Ιο 173,21 || 16 τον #. - ζ.] οοΓβπι θβο φΐϊ ιιϊνιβ,ηί ΐη υϊίβ,

&θΐβπΐ8, ( || χανχ.] καϊ αάά Ρ: ε( 227, 22 \ 17 κατ. - ομ.] άφορα τον Ρ ||

18 ο. -ψ. Ρ || θ·, χ. χρ. Ό || 22 «τ γινώοχοντα?? β{ ΒτΜηιαηη Κηβίη

Μη$ 11V (1899) ρ 96 | ™-*> χαΐ σύ - τροφής οηι Ρ || 24 ιοτ δείξεις? οβΓ-

ηβήβ (β88β) ί || 26 ή] «ϋΤ τ% \\ 28 εναγγ.] «χ ενελπιστί<χ?? βρβ ( || 28 τρ.]

ίοτ άναστροφής? ιιΗββ (
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140 Ό νεανίσκος πεισ&εις διό τον κυρίου έζήτει πρό-

φασιν 'όπως τον Ίούδαν φυγαδενση. έν ω δέ ένε&νμεϊτο έφίκετο

ό βασιλεύς· καϊ οι ατρατιώται παραλαβόντες τον Ίούδαν έξη-

γαγον. συνεξήει δε αύτώ ό Ούαζάνης και παρ' αντώ ϊατηκεν.

κα&εσ&έις δε" ό βασιλεύς έκέλευσεν εϊσαχ&ήναι τον Ίούδαν 5

είς τά οπίσω δεδεμένον τάς χείρας, άχ&εις δέ είς το μέσον

εστη' και λέγει 6 βασιλεύς" Ειπέ μοι τις ει και ποία δυνάμει

ταντα ποιείς. Ό δέ Ιούδας λέγει αντώ' *Αν&ρωπός είμι κατά

σέ, δυνάμει Ίησοϋ Χριστοί ταντα ποιώ. Και 6 Μισδαϊός 275

ψησιν Την αλη&ειαν εΙπέ πριν η σε απολέσω. Και ό Ιούδας 10

λέγει· Ουκ 'έχεις έξουσίαν ώς νομίζεις κατ έμον, και ουδέν με

βλάιρεις. Άγανακτησας δέ 6 βασιλεύς έπι τοις φη&εϊσιν έκέ

λευσεν πλάκας πυρώσαι και στησαι αυτόν έπάνω αυτών

άνυπόδετον ύπολυόντων δέ αντόν των στρατιωτών 'έλεγεν

Βέλτιόν Ιστιν η σοφία τον &εον νπέρ την των άν&ρώπων 15

σοφίαν. συ κύριε βασιλεϋ και η χρηστότης σου άντιοτητω

τω ϋ·νμφ αντοΰ. Ένέγκαντες δέ τάς πλάκας έοικυίας πυρι

έστησαν έπάνω αυτών τον άπόστολον και εύ&έως ύδωρ άνε-

δόϋ·η ά&ρόον έκ της γης, ώστε τάς πλάκας καταπο&ηναι' και

οι κρατούντες αυτόν έάσαντες ανεχώρησαν. 20

141 Ίδών δέ ό βασιλεύς τό πλη&ος των νδάτων εΐπεν

τω Ίονδμ' Αεή&ητι του ϋ·εον σου ϊνα με ρνσηται έκ τον θανά

του τούτου, ϊνα μη τω κατακλυσμώ άπόλωμαι. Ό δέ απόστολος

ηνξατο και εϊπεν Ό δεσμενσας την ψύσιν ταύτην και είς Μνα

1 νεαν.] έν τούτοις τοις λόγοις αάά Ρ || δ. τ. κ.] χάί πιστεύσας Ρ ||

1 Άωμάν Ρ || έν - ένε&.] διαλογιζομένον δε περί τούτον Ρ: ΰ( 101, ο ;

211, 10; αϊ || παρεγένετο Ρ: ία· άφίχετοΊ (</ 245, 19; 280, 1; αϊ) χαΐ αάά

Ρ: </ 227, 22 || 3 οι - έξ.] λαβόντες τον &ωμάν οι στρ. 'ε'στησαν ένώπιον τον

βασιλέως Ρ || 4 ανναπίει Ρ || αντω] χαΐ Ρ || οϋζάνης II ό τον βασιλέως νιος

αάά Ρ || χα». - 'έστη (( ρ) ομ Ρ || ' ό βασ. 'έφη ϋ: 4243, 21 || 8 αντω

οηι Ρ || 0 ποιων ταντα Ρ || 10 φησιν οηι Ρ: «τ λέγει ? ϋ/~ 243, 21 \\ απ. ({)]

αποΜοΰαι ϋ: 4 237, 5 || 12 έπΙ τω λόγω 6 β. Ρ|| 13~14 έπ. α. άν. στ. α. Ρ \

'■> έπ' αντάς V: </ 18; 158, 6; 285, 9 || 14 τ. στρ. τον άπόστολον Ρ \\

ό απόστολος αάά Ρ πάββαί βί άϊοβββί [ || 1ϊ_1β βέλτ. - σοφ. οηι Ρ || 15 χα·

βελτίων'Η || τ. θ·.] ίστ σον Ίησον? (() || 16 χ. β.} ?ογ χατ' αυτών βον-

λενον?? (9 || χ. η χ. α. οιπ Ρ || άντιστη ϋ || " 9. αντ.] τονδε βασι

λέως 9-. Ρ || 17 αντον] $οι· τούτων! Ηοηιηι \ || ^. π. ([)] πεπνρωμένας

Ρ || 18 άνέφερον έπ' αντάς ϋ: ο{ 13 || 18-19 άν. - γης] έχ τ. γ. άνέβλναεν

Ρ || άν. ά& ] πιαίία ρΓοβαχίί ( ρΐΌΓίπηρίΙ ρ || 21 λέγει Ρ άίχίί { || 22-23 έχ

τούτον με ρ. τ. ». Ρ \\ Μ ρνσεται Ό || έχ οπι V: ό[ 232, 1 || 21 χ. εϊπεν]

λέγων Ρ || ο δεσμ.] άοιηϊηβ ηοβίβΓ Ιββα, ογο ίθ, νιίηοί ί
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συναγαγών τόπον χαϊ εις διαφόρους έχπέμπων χώρας' ο

άταξίας εις τάξιν μεταγαγών ό διδονς μεγαλεία χαϊ θαυ

μάσια μεγάλα δια των χειρών τον δούλου σου Ιούδα· ό έλεών

την ίμήν ψνχήν Ίνα σου πάντοτε φέγγος καταδ'έξωμαι· ό

5 ΰούς μισ&όν τοις χεχοπιαχόσιν ό σωτήρ της ψυχής μου χαϊ

εις την ιδίαν όποχα&ιστών φΰσιν το μή χοινωνειν τοις

βλάπτουσιν ό γινόμενος πρόφασις ζωής διό παντός· σν χατά-

276 ψ πανσον το στοιχειον τοΰτο, ίνα μή άντανάραν διαφ&είρη· εϊσϊν

γάρ τίνες των ένταν&α έστώτων οϊτινες ζήαουσιν σοι πιστεύ-

10 σαντες. Ενξαμένου δέ αντοϋ κατ' ολίγον τό νδωρ άνηλώ&η,

ξηρός ό τόπος γενόμενος, ιδών δέ ταϋτα 6 Μισδαϊος προ-

σέταξεν εις τό δεσμωτήριον αυτόν αχΟ·ήναι "Εως ον σχίζομαι

πώς δεϊ αντω χρήσασ&αι. \

7ί< β 142 Υπαγομένου δέ τοϋ Ιούδα έν τή φυλακή πάν-

15 τες αντω ήχολον&ονν , χαϊ Ούαζόνης τοϋ βασιλέως υιός

προς την δεξιάν αντοϋ ίβάδιζεν χαϊ ό Σιφώρ έν αριστερά,

είσελ&ών δέ εις τό δεσμωτήριον έχα&έσ&η, χαι ό Ούαζάνης

και ό Σιφώρ, χαϊ τήν έαυτοϋ γυναϊχα χαϊ την -θ-υγατέρα

έπεισεν χα&εσ&ήναι· εϊσεληλύ&ασι γάρ χαϊ αύται 'ίνα άχού-

20 σωσιν τοϋ τής ζωής λόγου· χαϊ γάρ ήδβισαν ότι ό Μισδαϊος

φονεύσει αυτόν διό τήν τής οργής ΰπερβολήν. 6 δέ Ιούδας

9 οί Μ&γο 9, 1

1 σνν.] οοηϋ£β ( || χαι - χ.] ίιι άίββίραΒϋ β^πι ίη υαΐΊα Ιοοα ( || 1-4 ο

ά; - μετ. οηι ( || - μ. και] πιιιΐία (: ο[ 217, 1 ]| :1-7 ό &. - δια π. οηι Ρ ||

:; ο έλ.] φχί ί'&οΐβ άβδίάβΓβ,Γβ [ || 4 'ίνα <κάγώ>'! (β || 5 ί<τ διδονς? ||

ιοτ μοι κεκοπιακότι ? οιηηίυιη Ι&βοηιπι πιβοπιπι { [| 5""6 ό - φ.] ία φΐί δϊηϊδ

αηΐπιιιπι τηβηηι ςιιίββοθΓβ οαπι βη&ηιβΐ η&ίαι·& {: ο( 11 \\ 0 «τ τον? |

7 γινόμενος <μοί>? (ί) </ 156, 19 || 8 άντ.] τονς πιστούς Ρ βχίοΐΐβί βθ βιι-

ρβΛβ βί ( || ρο$ί διαφ&είρει ηαοΜ βχΐτ ηετήου.Ι\ι$ V: ηϊΐιίΐ αάά \ \ 8-9 ε.

γ.] χαϊ γ. ε. Ρ: </ 215, 15 \\ 9 ώδε Ρ: ο[ 159, 20; 181, 15; 261, 9; 11 ||

ζ. ο. π.] κατά τό αόν ζήσωοιν {ονοά άβ{ΐπά'ύ ΚβΜοΙά άβ (/ΓαβοϊΙαΙϋ

//αίηιηι ρ 108 [ΰ/" 114, 3]) όνομα Ρ || 11 ξ. - γεν.] καΐ ο τ. έκεϊνος εις τήν

άρχαίαν άποκαθ-ίατατο φνοιν (</'5-6') £. γινόμενος V 8β<1 Ιοουβ ΐ&οίηβ ββί

βίο ί8,πΐ(}ΐΐ8ΐη 8ί βϊοοαίιιβ β88βί ( || §.] πάλιν αάά Ρ \\ 11-1- πρ. - οκέψ.] άΐχϊί :

ίΐΐιπρϋβ ίη οβ,ΓοβΓβπι άοηβο άβ1ί!)βΓ8ΐιβηιηιΐ8 ί || 18 τό οηι V || βλη&ήναι

ϋ || ον οιη ΐΐ αάά φηοιν ϋ: ε/' 234, 17 ■ 18 || οκέψηται Ρ: ε{ 211, 23 |

13 πώς - χρ.] τά κατ αντόν Ρ || 14 άπ. - φ. π.] βί Ιαάαι Μϋ υί Γβοΐιιάβ-

ΓβίιΐΓ ( || άπ.] £ξελ9όντι ϋ || τώ ϋ \\ έν τ. φ. οηι V: άβΙΊ ο/~234,10 I

15 αντω οηι ϋ \\ ήκολον&ηααν V \\ 16 τά δεξιά Ρ: ο( ο $ || έν] εις τά Ρ:

<:/' 214, 20 || 17-18 ό - γ.[ .ίογ Οναζάνην καί Σιφόρα κ. τ. αντον γ.? ([) ||

17 ό οηι Ό' || 18-19 κ. τ. έ. - καθ-.] ανν αντοϊς καϊ αϊ γνναΐκες η τε τον

αιφώρ γννή καί ι) τοντνιν 9νγάτηρ Ρ: </' 240, 10 || 19-21 είαελ. - ίπερβ.

ι»» Ρ: (-[24<>, 21



ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ 142. 143
249

ήρξατο λέγειν Ό έλευ&ερωτής της &μής ψυχής έκ της των

πολλών δουλείας, ότι δέδωκα έμαντόν πρα&ηναι' ιδού χαίρω

και &άλλω ειδώς οτι έπληρώ&ησαν οι χρόνοι ίνα είαελ&ών

απολάβω, ϊδον άπαλλάσαομαι μερίμνων των. ίπί της γης.

ϊδον πληρώ την Ελπίδα χαϊ όληϋειαν απολαμβάνω. Ιδον 5

όπαλλάττομαι λύπης και χαράν ένδύομαι μόνον, ιδον γίνομαι 277 \ν

άφροντις καϊ άλυπος εν άνέσει διατριβών. Ιδον της δουλείας

άπαλλάττομαι και εις την έλεν&ερίαν ίχλη&ην. ιδον χρόνοις

χαϊ καιροις υπηρέτησα και χρόνων καϊ καιρών άννψώ&ην.

Ιδον απολαμβάνω παρά τον μισ&αποδότου χωρίς άρι&μοϋ 10

δίδοντος τον έξαρκεϊν αντον τον πλοΰτον της δωρεάς, καϊ

πάλιν ουκ άποδυβ-ήαομαι. ιδού κοιμώμαι και έξυπνίζομαι,

πάλιν δέ ου κοιμηβ-ήσομαι. Ιδον απο&νησχω και όναβιώ,

πάλιν δέ θανάτου ου γενοομαι. ίδού χαίροντες προσδοκώσιν

ϊνα έλ&ών σνγγένωμαι τοις αυτών συγγενέσιν και τε&ώ άν&ος 15

έν τω στεφάνα αντών. ιδού βασιλεύω έν τη βασιλεία έφ' ην

εντεϋ&εν ηλπισα' ϊδον πίπτουσιν οί άννπότακτοι προ έμον, ότι

αντούς Ιξέφνγον ιδού γέγονεν ειρήνη βίς ην πάντες άπαν-

τώσιν.

143 Λέγοντος δέ του αποστόλου ταντα πάντες ο'ι έχει 20

ήκροώντο, νομίζοντες έκείνην την ώραν τον βίου αυτόν μετα-

στηναι. και πάλιν 'έλεγεν Πιστεναατε τω πάντων Ιατρω

ορατών τε και αοράτων αωτηρίαν των ψυχών των δεομένων

της παρ' αντον ωφελείας, οντός έστιν έλεν&ερος έχ βασι- 278

λέων οντος Ιατρός τών αντον κτημάτων ούτός έστιν ό 25

2 οί ΜαΐΛ 5, 12 Αροο 19, 7 || 14 οί' Μ&γο 9, 1

»-2 ό &. - πρα&. ομ Ρ || - πραϋ-ηναι <1νί>? (ί) || 3 *.] .«£/■ άγαλλιώ?:>

ο( 143, 12; 219, 7 βί 258, 7 || έπλ. οί χ.] ό καιρός ηδη της αναλύσεως μον

πόριατιν Ρ: ο( βρ αά Τίπι 2, 4, 6 || άπελ&ών βί αάά ίκεΐ τον αφ&αρτον

ατέψανον Ρ (</ βρ αά Οον 1, ',), 25) Ιβ άαίοτβιη ςριϊβΐΐβ αάά ( || 4-1:1 ίδού -

κοιμηθ-. οηι Ρ || 5 πλ.] άϊπιίίί&πι { || 9 (υπεράνω) χρόνων"} (() ί/223, 14 ]

11 τον] αά- δια τό? (|) || ίίΓ ταΐς δωρεαϊς? ([) || (ίδού άποδνομαι χαϊ

ενδύομαι) καΙ? (() || 14 πάλ. - γεύο.] μηκέτι 9-. γενόμενος Ρ: ε/13 \

14-16 Ιδ. χ. - οτ. α. οηι Ρ || 15 τ. α. ονγγ.] §α,αάίο βοηιπι ( || 15-16 καϊ -

ατ. α.] βί ροηβηί ΗοΓβ8 ϊη ββΓίίβ 8ΐιΪ8 ( || 16 «τ ατεφάνω? || Γβχ βΓΟ )

εν τ% οηι Ρ || τ% <<χϊ>? (ί) || βασιλείαν Ρ\\ 18 α. ίξ.] 8ΐιρΓ8, βοδ β,εοθηάί { ||

εις ομ Ρ || π. ά.] πια^ηί οοηϋ^βιιΙιΐΓ ( || 90-21 οί ί. ή.] τών αντον η. ρη

μάτων Ρ: ο/" 234, 6; 244, 1; 259, 15 Ρ {αί 221, 22 ϋ) || 2ι-250,24 νομίζ. -

πονηρον οηι Ρ (ί/* 248, 20) ρίχινα ΐί ραί$ίηι αΐία Ιιαοΐί \

ϋ 41 (μέλλειν) μετ.? ([) || Μ πάντων <πα&ών>?? ((?) || » χα- (καϊ)

σωτηρι? (() || '-5 βογ κτισμάτων! (β: ε/' 232, 2
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όνειδιζόμενος νπό τών Ιδίων δούλων οντάς έστιν πατήρ νψονς

καϊ φύσεως κύριος καϊ κριτής· ύψιστος παρά τον μεγίστου

γέγονεν, νιος βά&ους μονογενής· και έκλήϋ-η νιος Μαρίας

παρ&ένον , και ήκονσ&η νιος τέχτονος Ιωσήφ, ούτος ού την

6 σμικρότητα εν τοις τον σώματος όφ&αλμοις, τήν δε μεγα

λειότητα εν πίστει έδεξάμε&α, καϊ εϊδομεν ταντην εν τοις

'έργοις· ον τό σώμα αν&ρώπινον καϊ τα'ις χερσϊν έψηλαφή-

ΰαμεν, τήν δε &έαν εϊδομεν ένηλλοιωμένην τοις ήμετέροις

όφ&αλμοϊς, τον δε τύπον αύτοΰ τον ούράνιον έν τω ορει

10 ιδεϊν ουκ ήδυνή&ημεν ούτος ό σφήλας τους άρχοντας και

τον &άνατον βιασάμενος· ούτος αλή&εια μή ψευδόμενη χαϊ

τέλος έπικεφάλαια δεδωκώς νπέρ αύτον χαϊ τών αύτον μα-

β-ητών ούτινος Ιδών ό άρχων έφοβήϋ·η χαϊ αί δυνάμεις αί

συν αΰτώ έταράχ&ησαν καϊ έμαρτύρει ό άρχων τις έστιν

15 και πό&εν, καϊ τό άλη&ές ούκ 'έγνω, έπειδήπερ άλη&είας έστϊν

αλλότριος, ούτος εξουσϊαν έχων του κόσμου καϊ τών έν αύτώ

ηδονών καϊ κτημάτων καϊ άνέσεως ■ ταντα πάντα καϊ τούς

αύτοϋ υπηκόους ανατρέπει μή χρήσασίϊαι αύτοϊς.

279 144 ΙΙληρώσας δέ ταύτα ανέστη και ηνξατο ούτως·

20 Πάτερ ημών ό έν τοϊς ούρανοϊς' αγιασ&ήτω τό όνομά σου.

έλ&άτω ή βασιλεία σου· γενη&ήτω τό &έλημό σον ώς έν

ούρανω καϊ έπϊ της γής· καϊ άφες ήμ'ιν τάς όφειλάς ημών

ώς χαϊ ήμεϊς άφήκαμεν τοις όφειλέταις ημών καϊ μή είσε-

νέγκης ημάς εις πειρασμόν, άλλα ρϋσαι ήμας από τοϋ πονη-

7 ο£ βρ Ιο 1, 1, 1 || 9 οϊ Μβ,ίΰι 17, 1—13 || 12 οί Μβ,ΜΙι 17, 27 ||

15 αί Ιο 8, 44 || 20 οί Μαίίΐι 6, 9—13

V - <χόομον) κριτής ? ({ ΐνηρΜ: κριτής νψ. οοπίυ,ι^βηάα υ,ίά β ϋο<1

8ί?ι: </ Βυ,τΜίί I $ [241, 21] ρ 41) || 2-3 π. τ. μ. γέγ.] Ιιίο ςαϊ υβηίΐ άβ

δαρβΓΟ ( || 8 νι. β. μ. οτη \ || * βοτ ήκονοεν?? || 5 όφβ-αλμοϊς ζέ9εαοάμε-

#α> ? (ί) || 7 <τό> άν&ρώπινον ? βαηοίηιη ( ( ΐνη$)ι(: ο&βίββίβ β εοά 8ϊη

ΒητΜη I β: </ 9) \\ άβΐ χαΙΊ (() || 8 τήν δε] βογ χαϊ τήν? ® || ένηλλ.]

τα&βΒί&τα ( || 10-11 ούτος - βιασ. οτη \ (ΐνΗςΗί: Ιιϊο άβοβρίοΓ α,αβιη ρηη-

οίρβ8 βί ϊπιρβΓίιίοΓββ οαρϊίθ άαπιηβ,πιηί β οοΑ 8%η Βυ,ΐ'ΙίϊΐΙ I β) || 12 τέλος

<τε καϊ>? (9 || 13 ούτινος] βογ ούτος 8ν? (() || αρχ.] ίηϊπιίοιΐ8 ( [ΐνηρΜ:

Γβχ εϊγοχ ΒιιτΜΟ) || 14 έμ.] ίηΐβιτο£8,ιιΐΙ ( || 15 ΒϋΓ έγνώρισεν <αντω> '!

(0 || 17 πάντα <άπε#ετο>? (ί) || 18 ΒΰΓ αποτρέπει ?? || 20""24 πάτερ - πο

νηρού ΰ( ΙιϊρΒΐηι I ρ 236 (άβ 8 βΐΎαί) || 22 γης] ηηαβ Λί'<: οπι άβ ραηβ

ιιοη οπι \
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ρου. ό κύριος καϊ -Ο-εός μου, έλπις και πεποί&ησις και διδά

σκαλος, σύ με έδίδαξας ενχεσ&αι ούτως· Ιδον την εύχην

εύχομαι ταύτην και το πρόΰταγμά σον πληρώ· σύ 'έσο

μετ' έμοϋ μέχρι τέλους· συ ιΐ ό έκ παίδων με ένσπείρας ζωην

και από φ&οράς φνλάξας μβ' συ ει ό εις την τοΰ κόσμου 6

πενίαν άγαγών με καϊ εις πλοΰτον άλη&ινόν παρακαλέσας

«£· σύ εϊ 6 γνωρίσας μοι έαυτόν και δείξας ότι ΰός είμι· και

γυναικός άπεσχόμην Ίνα έκεϊνο 6 χρήζεις μη εύρε&η έν

ρύπω'

144 κύριε και ϋ·εέ μου, η έλπίς μου και ή πεποί&ησίς 10

μου και 6 διδάσκαλος μον, \ 6 το &άρσος Ιν&είς μοι, σύ έδί- 89 β

δαξάς με ούτως προσενχεσ&αι' ιδού την σην εύχην εύχομαι

και το &έλημά σου εις πέρας άγω' σύ 'έσο μετ' έμοΰ έως

τέλους· σύ εΐ 6 έκ νεότητός μου ύπομονην ϊν πειρασμοϊς

διδονς μοι ζωην, και από της φ&ορας με διαφνλάξας. σν 15

ει ό είς την πείναν τον κόσμου άγαγών με και τον πλούτου

με τον άλη&ινον πλήσας' σύ ει ό μηννσας με σον όντα· διό

γνναικϊ ούδ" όλως σννήφ&η, Ίνα 6 ναός σον άξιος έν μολνσμώ

μη ενρε&η.

II 4 «τ μοι? || 6 «τ παρασκευάσας? (|) || 7 έ. χ. δ. οπλ \

•""258,19 κύριε - εύρεν ρο5ί 282, 10 ίθ€θ όνβυ,ϊοηιηι ίΙΙατατη ρτβαυη

ΜαιΙ Ρ. Σ (ΡΣ8Ζ) τη: </ ρταβί

Ρ.Σ{Σ = Ρ18Ζ) 10 κ. &. (β οηι Σ: β[ 1 || μου ρτίηέ] ίησοϋ χρίατε

αάά Σ || 11 μοι έν». ΡΣ8(Ζ) (οΗ τβοΐβ || ,1-18 σύ - αγω ο)» Ρ || 12 «τ

ενχεσ»αι ουτως? οί α ί; 252, 13 \\ προαεύξασϋ-αι 8Ζ || ιδού ίί α *] ^ 2

Η ΒιιτΜΗ I $ {100, 4) ρ 287 || ε. [ο{ 158, 10) τ. I μ. έ. ΡΣ8(Ζ) \\

':' Ι'ση Ρ || 14-15 υπ. - ζ.] έν π. διδ. υπ. κάί ζ. παρεχόμενος μοι ΡΣ(8)Ζ \

14 ύπ. (οηι άβΐ: ο[ V || έν π.] ατ ένσπείρας μοι ((: οί ίίρίίιΐί I ρ 329.

ί): οΐ V || 15 διδ. μοι οηι { {άβΐ: ΰ[ V) και αάά Ρ || διαφ.] διεφύλαξας τη

σή δυνάμει Ρ έξήγαγες φυλάξας τη άφ&αρσία 18Ζ || 10 εϊ] κνριέ μου αάά

Ρ18(Ζ) || έχ της πενίας Σ || !<Τ πενίαν ((); ο( V || έξαγαγών Σ \\ με]

χύριε αάά Ρ || 17 τ. άλ. με έμπλήοας ΡΣ8(Ζ) || μην.] έχλεξάμενός Σ ||

με σ. ο.] ιογ μοι οτι σός είμι?? (β πήΜ πιθ ίαιιπι 6896 »η

Ρζ). Σ (Σ = Ρ18Ζ) 17 αόν] τβάϋ 0 II όντα] όνομα Ρ δονλον Σ |

17~253,15 διό - είς σέ οηι Ζ

ΡΟ. Σ (Σ = ΡΣ8) 18 γυν. - συν.] χάί ουκ εϊααάς με έν γυναιχΐ

μολυν&ήναι Ρ(ί)8 || ουνήχ&ην 0: ίβτ ουνήφ&ην? β/ΊΊΙ, 14 \\ 18-19 Ίνα -

ίίρ.] ηβ ίβπιρίί ίυί ^Γ&ϋ&πι υβΐ οοηίυ^&ΐίβ οορνιΐ&θ ιΐ8ΐα8 πιίηαβΓβΐ ιη |

" ό - άξ.] φιοά α ίβ άβ$ΐάβτβ.ίκτ (: $ογ 8 σον είναι άξιοΐς??? || ό ν.] οσον

2Ρ ώς ων 8 || ο οτη I || 18-19 «V μ. μη] αμόλυντος Σ || '9 ίΐ5ρί*ί5 -
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145 ου χωρεί μου το στόμα εύχαριστησαί σοι ονδέ η

διάνοιά μου έν&νμη&ηναι περϊ της έμης σπουδής. 6 δείξας

μοι ότε πλουτησαι χαϊ χτήσασ&αι χαϊ 'έργφ μοι δείξας 'ότι

πολύς έπϊ της γης πλοΰτος ζημία γίνεται" έπίστευσα δέ σον

δ τη αποκαλύψει και έν τη τον κόσμου πενία παρέμεινον , 'έως

ον ό άλη&ινός πλούτος όφ&εϊς χαμέ και τους σους άξιους

2»0 \ν έπλήρωσας πλοντον, και ένδειας χαϊ μερίμνης χαϊ πλεονεξία*

άπήλλαξας. ιδού τοιγαρονν έπληρωσά σον τό 'έργον και το

πρόσταγμα έτελείωσα' χαϊ γίγονα πένης χαϊ ένδεης και ξένος

10 χαϊ δοΰλος χαϊ χαταπεφρονημένος και δεσμώτης χαϊ λιμώττων

χαϊ διψών χαϊ γνμνός χαϊ κεχοπιακώς· μή ονν νστερείσ&ω ή

145 ούκ έξαρχεϊ μον τό στόμα έξομολογήσασ&αί σοι

ουδέ έν&νμη&ήναι δνναμαι την σπονδην καϊ έπιμέλειαν την

έκ σον γενομένην περϊ έμον. έβουλόμην γαρ χτήσασ&αι

1δ πλοντον συ δέ δι δράματος 'έδειξάς μοι ότι έπιζημιος καϊ

έπιβλαβης γίνεται τοϊς χτωμένοις αντόν χαϊ έπίστενσα τρ

φανερώσει σον χαϊ παρέμεινα τη πτώχεια τον χόαμου 'έως

ότε σν ό πλούτος της άλη&είας άπεχαλνφ&ης, ό χαμέ χαϊ

τους άλλους τους σον αξίονς από τον Ιδιον πλοντον πληρώσας,

20 χαϊ άπό μερίμνης χαϊ φροντίδας τους σονς άπαλλάξας. πε-

πληρωχα ονν χΰριε τάς έντολάς σου χαϊ έτέλεσα τό βονλημά

σον χαϊ έγενόμην πένης χαϊ ένδεης χαϊ ξένος χαϊ δούλος χαϊ

έξονδενωμένος χαϊ δέσμιος χαϊ πειναλέος χαϊ διψαλέος χαϊ

ί' - έμης] .ία- εις έμϋ'! (β || ;! κτήοασ&αι <έβονλόμψ^'! ((): ^ 14 ]|

κ. ε. · δείξ. οηι \: άέΙΊΊ || 4 «τ πολλοίς"! (() || τ. γ.} $οτ κτήοις και"!!

(0 || 5 $ΰΓ παρέμεινα"! \\ 6 οϊ <σΰ>? (β || ίΰτ οον? α/" IV; 253, 8; Ά

Ρ{). Σ (Σ== ΡΣ8) 18 έν». δ.] Μβη8 πιεα ϊηίβΙΙβ^βΓβ (: (·/" ϋ \\ 11 π.

έμον] μοι Σ: «τ π. έμέ? ((') ο/" 231, 17 \\ »*-» έβ. - φαν.] έβονλόμ. . . . αει

αον ηΐΐφιϊί ΓβΜΪΐίΐ! Ρ || 14 κεχτηβ&αι Σ || 11 ίδίόαξάς με Σ \\ 16-18 τ. κτ. -

άπεκαλ. ομ 8 || 16-17 τ. κτ. - φαν. οιη Σ || 16 τ. κτ. α.] πιηΐίίβ (: ο[ 4 \

ί"-18 σον - ον οτη Σ || 18 οτε οηι Ρ: </ 211, 23 || πλ. τ. άλ.] υβΓ&β (ϋιιϊϋ&β ί :

ο(6 || άπεκ.] ιαΐΚί αάά \\ <μοι>?? <;/ 6 || 19 τ. αλλ. οηι 18 (: άίΙ?? || άπό

άβΙ?? ο/" 20; 256, 7 || άξ. αον βΐ αάά έκλεξάμενος πένητας (οντάς αάά Ρ) καϊ

Σ || οοϊ Ρζ>: ο/Ί88, 2; 253, 22 || άξ.] άποκαλνφ&είς αάά Ρ || Ιδ. πλ.] πλ.

της 9εότητός αον Σ || ιδ.] μθγο ( || πλοντίοας Ρ(Σ8): .«;/· έπλήρωοας"!! ((ι

</ 20 || «> άπό άβΙΊΊ ν/Ί9 || «τ (ένδειας *«2> μερ. κ. πλεονεξίας "!? (β:

ο[ 7 || 3<Τ άπήλλαξαςΊ ο[ 19 || '-'1 κύριε] μον αάά Ρ(Σ"!)8 || -1--2 και - σον

οτη Σ || -,'-~253,ι;) κ. έξ. - ίξονδενωδη] . . . έξονδενομέ . . . ναν ίπ . . . δ . .

&(νυ>&ΐΐ τβίχααϊι η$οϊ$$ϊ» Ρ
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πεποί&ηαίς μον μη αισχννέσ&ω ή έλπίς μου έπι σοί' μή

γενέσ&ωσαν μου μάταιοι οί κάματοι· μη άπολέσ&ωσάν μου

αί ενχαι και αί νηστεϊαι αί συνεχείς, και αί πράξεις μου αί

έπι σοι μή έλαττούσ&ωσαν μή άρπαζέτω ό διάβολος το τον

σίτου σπέρμα έπι της γής· . 5

146 ΐνα τάς μεν ρίζας πέμψη εις βά&ος, εις ονρανόν

δε των κλάδων την ϊκτασιν αυτής, και δειχ&ώσιν οί καρποί

εν τη γη, και ενφραινέσ&ωσαν έν αύτη οί άξιοι σον ιδού

τα χρήματα και τά κτήματα απερ μοι δέδωκας κατε&έμην

γυμνός καϊ άνυπόδετος και έμόχ&ησα διά σέ, ΐνα μή από- 10

ληται ή πεποί&ησίς μον και ή έλπίς μου ή έν σοι μή καται-

σχυν&?], και Ό πολύς μου κάματος μή γένηται διά κενής, και

6 κόπος μου μή έξουδενω&ή' μή άπόλωνταϊ μου α'ι ενχαι και

αί νηστεϊαί μου αί συνεχείς και ή πολλή μου σπονδή ή εις

σέ' μή ανταλλαγή μον ό σπόρος τον σίτον από τής σής | γής' Ιό 90 β

μή όρπάση αυτόν ό έχ&ρός και τά αυτόν ζιζάνια σνμμείξη'

ή γαρ σή γη αλη&ώς οΰ δέχεται αντον τά ζιζάνια, άλλ' ονδέ

τε&ήναι δύναται εις τονς σονς οϊκονς.

146 τήν άμπελόν σον έφντενσα έν τή γή' τάς ρίζας

κα&ήκεν είς τό βά&ος, ή δέ βλάστησις αύτής έν τω νχνει 20

έξηπλώ&η, οί δέ ταύτης καρποί έπι γης έξετά&ησαν και έχ

τούτων ευφραίνονται οί σον άξιοι οίις και έκτήσω. τό άργν-

υιον ό δέδωκάς μοι κατέβαλαν έν τή τραπέζη' τοντο άπαι-

4 ο£ ΜαΜΙι 13, 25 || » ο£ ΜαίΐΚ 2ό, 27 || >» οί' Τ1ιβ88 1, 3, 5

ίϊ 1 ίπΙ? || ί πιαίβηΙιΐΓ (: «τ αλλ.αττέαθ-ωααν?? \\ 5 «τ άτιό

τής <οής>? ((): #15

ΡΟ- Σ {Σ = ΡΣ8) 10 έμ. - σέ] εν μόχ9οις πολλοίς νπήνεγχα Σ \\

ι·2-ΐ8 μή γ, . Χ- μ0ν 0ΤΛ || μ μή οηι β || 13 μή ρΤΐη5 01ϊι £Ί,

ΡΟ. Σ{Σ= ΡΣ8Ζ) ή π.-αέ (ί)] αι πολλαί μον δεήσεις ΡΟ ,

14_1β «τ ή είς σε μή ανταλλαγή· τον σπόρον τ. α. ά. τ. α. γης μή άρπόση

ό ί·/βρός? ((): # 4 || 15 μή άντ.] πλη&νν&ήτω Σ\\ ό απ. τ. α. μον ΡΣ8(Ζ)

ίν τή σή γή Ρ8(Ζ) || έπΙ Σ: #5 || σης οηι 0· Σ Ζ || 10 αντον τά ξ. [) || «ντον]

ίδια ΡΙΖ || σνμμ. - ζιζ. οηι ΡΟ || >» δύνανται 8 1| σηχονς Ρ: #155, 17

19 έφ.] ην έφντενσας Σ \\ τ% οηι ΡΟ σή αάά 8: # 15 || ρίζ.] αντής αάά Ο ||

-° χαθ-.] άβτχαϋαί {ϊίβηχ <ι $) \·. #255, 10 \\ τό οηι Ο || α. ίν τ. ν.] τον νψους

α. ΡΟ || 21 οί δε-ίξετ. οιη Σ || 2|~254,13 ταντ.-οίς] ταν.ης χαρποι επί γης

... αν καϊ εκ τον . . . ονται οι . . . τή . . . νβΐϊφιϊ* Γί!α$$ί$ Ρ || '-- σον οι

18 οι σοΙ Ο- Ζ: #252, 19 \\ οϊς Σ || έχτ.] έπίατενσας Σ || 2:1 δίό. μοι οηι

Σ || ταντα Σ8Ζ || άποτίαας Ο άπήτηαας Ρ άπέτη Ζ ίβπιρί;», ( δοχιμάαας

ιΐΐΐ βασανίσας βχςρβϋίαιιεΓΪε : εβτ ίξετάαας?? έγώ αάά ΡΣΖ
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εις τράπεζαν/ άπόδος δέ μοι αυτά μετά τόκων ώσπερ έπηγ-

γείλω. έν τη ση μνςί προσεπορισάμην αλλάς δέκα' προατε-

ϋ-ήτω μοι ως προσέταξας. έγώ τοις χρεώσταις την μνάν

σννεχώρησα' καϊ μη άπαιτείσ&ω παρ' έμοΰ' σννεχώρησας

281 \ν δ γάρ μοι. παρακλη&εϊς είς δεϊπνον παρεγενόμην , άγροϋ και

γυναικός απαλλαγείς· μη ονν αποβλη&ώ, άμωμήτως δέ γεί-

αωμαι. ϊνα άξιος φανώ και μη τάς χείρας καϊ τους πόδας

όε&εϊς είς τό σκότος τό έξώτερον είσέλ&ω. ό λύχνος μου

μετά πολλής λαμπρότητος παρέμεινεν τον δεσπότην και τοϋ-

10 τον άπείληφεν αναλυ&έντων των γάμων ού γάρ ευρεν αύτόν

τήΰας άποδίδου μοι έν τόκοις ώσπερ έπηγγείλω. την μίαν

σου μνάν πραγματενσάμενος δέκα πεποίηκα' προσέ&ηκάς μοι

έφ' οις είχον ώσπερ συνέ&ου. τω οφειλέτη μου άφηκα την

μνάν μη είς χείρας μου έπιζητήσης' είς δεϊπνον έκλή&ην και

15 ηλ,&ον από δέ του χωρίου και του ζευκτοϋ και της γυναικός

έγώ έξαρνος γέγονα, ϊνα μη διά ταϋτα άποδοκιμασ&ώ. είς

τον γάμον έκλή&ην καϊ λευχην έσ&ήτα ένεδυσάμην, ϊνα άξιος

αντον γένωμαι και μη δε&εις χείρας καϊ πόδας εις τό έξώτερον

σκότος έχβλη-θ'ώ. ό λύχνος μου τω φωτϊ αύτοΰ τφ διαυγει

20 προσδέχεται τον δεσπότην τον άναλΰοντα έκ των γάμων, ϊνα

8 οί Μ&ϋΐι 18, 23 88 || 5 οί Ι,αο 14, 16 88 || 8 οί Ιλιο 12, 35; 36 |

7 βί 18 οί ΜαίΙΙι 22, 2 88; 11

ι

V 2 άβΐ έν?? || 5 $ω· χλη»εΙς? || 7 < > Ίνα: <?/ 17

Ρ0-Σ(Σ = Ρ81Ζ) 11 άποδ. μοι] δέδωχα (Ρ)£8Ζ: ο( 12 || 11-13 την -

ε'ίχον οηι Ζ \\ 11-12 μ. σ. μν.] $στ μν. σ.? (ί) ο/' 14 || 12 μνάν οπι £).· ΰ/~ 14 \\

δ. πεπ.] έδιπλααίααα χαϊ ¥1.8 || προστί&ει ΐχ$ρβΰίαυ.βή$ ((): ί/- 11 1| 13 χα-

θ-ώς Σ || μον οηι Σ || 13-14 αφ. τ. μν.] χαϊ τ. μν. μετέδωχα Ρ£8(Ζ)

11 μίαν />£): ο( 12 \\ μη] φιοά τβιηϊβί αάά \ || έπιζ.] αυτήν αάά Ρ1,8

χνριέ μον ίησον χριστέ αάά Σ || 14-18 εις δ. - άποδ. οηι Ρ || 14-17 χ. ήλ&ον -

έχλ. οηι Ζ Ι 18 έγώ - άποδοχ. οτη Σ8 ηβα βάαιη άβ βο ρβΓ οΙ>8θθΓβίϊο-

ηβπι αάά {: ο( 6 (άμ. δε γ.) β( μι £«ΰ 14, 24 || ταντα] έγώ αάά 0 [|

17 ένεδ.] ένδυσάμενος προ&νμως παρεγενόμην Σ || 17-256,14 Ίνα - προέβην]

άββίί ίϋ/ιβάα υηα Ζ

Ρ0. Σ (Σ = ΡΣ8) 18 αντον (β] σον Ρ. Σ: ή ΒννΜίί I $ {100, 4)

ρ 287 || 18-19 & αχ.] αχ. τό έξ. £8 || 18-255,10 χαϊ μή - δαπαν. οηι Ρ Ι|

19 μου οηι 8 \\ 18-20 τω φ. - προαδ.] ό τό φως μοι χαταλάμπων έγρηγόρηαα

'έχων την λαμπάδα μον χαϊ προσδεχόμενος σε Σ8 || 20 τον αΐί] μον πότε

£8 || 20-255,' άναλ. · άγαλλ.] ά . . . οντα έχ τον γάμον . . . τβϊίαηϊί τβίοϊείϊε

Ρ || 20 αναλύσεις 8 άναλναας £ || 2°-255,10 Ίνα - δαπ.] δέξη την λαμπάδα

μον έξημμένην φαιδρώς χαϊ μή ί'δω αντήν άμανρωΰεΐοαν τον έλαίου χαϊ

πλανηθ-ώ £8
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έλαίου σπάνει κινδυνεύοντα άποσβεσϋ·ηναι. οι όψ&αλμοί αον

άποβλεπέτωσάν σε και ή καρδία μου χαιρετώ, δτι σον την

βουλήν έπληρωσα και το πρόσταγμα σον έτελείωσα. Ιδέ σον

τον δοΰλον ένεργόν και ενλαβη πώς ον καταφρονεί λαμπροί

σπουδή χρώμενος. όλην την νύκτα έπαγρυπνών 'έκαμον από δ

των ληστών την οΐκίαν μον φυλάσσων μη πως διορύξωσιν.

147 μηδέ γενέσϋ-ωσάν μου λοξαϊ αϊ αύλακες, αί άρονραί

μον έλευχάν&ησαν &ερισμόν προσδέχονται.

δέξηται αυτόν και μη ϊδω αυτόν άμαυρω&έντα του έλαίου

δαπανη&έντος. οι όφ&αλμοί μον Χριστέ σέ κα&ορώσιν και 10

η καρδία μον εν χαραί άγαλλιάται τελέσαντός μου τό &έλημά

σου και τάς έντολάς σου τελειώσαντος, 'ίνα έξομοιω&ώ δούλφ

γοργώ και εύλαβεϊ ός δια της έαυτον προ&υμίας ουκ αμελεί

της αγρυπνίας, πάσαν την νύκτα 'έκαμον τον ψυλάξαι τον

οικόν μου από τών ληστών \ ίνα μη διορυγη. 1δ 91 β

147 την όσφΰν μον έν άλη&εία περιέσφιγξα και τοις

ποσί μου τα υποδήματα 'έδησα, ϊνα μη δι όλον χαυνω&έντα

ϊδω αυτά. τάς χεϊράς μου έπέ&ηκα τω άρότρφ τω ζευχτώ

καί ε'ις τά οπίσω ουκ άπεστράφην , Ίνα οι αϋλαχες μη σχαμ-

βασ&ώσιν. έλενχανεν η άρουρα και επέστη ό Αερισμός, ίνα τον 20

μισ&όν μον απολάβω, τό 'ένδυμά μου τό παλαιούμενον έπα-

3 οί Μ&ίίΐι 24, 25 || 5 οί Μ»«1χ 24, 42 || 7 β* 18 Ιλιο 9, 62 || 7 ο£ Ιο 4,

35 || 16 οϊ Ιβαϊ 5, 27 Ιιιο 12, 35 Ερίι 6, 14; 15

V 3 εϊ' δε υ || 4 πώς] «τ ος?? || 7 μηδέ βΐ 2 $] ο/ 18

Ρ(). Σ (Σ = Ρ£8) 10 οι - χα9-.] ονκ ένύβταξα ρα&νμήαας τηρών

τάς έντολάς αον Σ τώ πρω&νπνω καί τώ μεσοννκτΐω και τη άλεκτορο-

φωνία ((/" βη Ματοί 13, 35) 'όπως οι 6ψΒ·αλμοί μον έν καΰαρώ ώαιν αάά

(£8): ο} 256, 4 || Χρ. οϊπ \: άΛΊ || κα».] ηίάβ&ηί (: 4253, 20 || 10-12 καί

η - τελεί, οτη Ρ || 11 έν οτη £8 \\ άγαλλιάαεται £8 \\ 12 αον τελ.] μον τελ.

8 μον αάά £8 \\ 'ίνα οτη \: $οτ και?? \\ 13 πιστώ κ. ψρονίμω Σ || 13-14 8ς -

άγρ. οηι 8 || ονκ - άγρ.] καϊ άγρ. ονχ αμελώ (αμελών £) τών οννδονλων

Ρ£ !| 14 τ. φ. (β] φνλάσσων Σ: τββΙβΊΊ ή 6 \\ 14-15 τ. ο. μ. οηι Σ || 15 διορ.]

ή οίκία μον αάά Σ || 16 περ. έν άλ. Ρ£(8) || 17 εδ. οηι Σ νπέδηοα ΥίβηβΓ

ηοίβ ηΐ ιιϊά || 1,-18 'ίνα - αντά] οοιτϊ^ϊ&β βΟΓίιηι ηθ αίάβ&ιη 8θ1ιιΙ&8 ( ηβ

άϊϊαηάβΓβηίιΐΓ υββϋ^ίβ ιη || 17 δι ολ. οηι Σ\\ 18 τώ ρτίνί οηι Ρ έν τώ £8 ||

ΐ8-ΐ9 τφ ς_ . άπεστρ.] βλέπων εις τά εμπροσθ-εν τον ζενκτον Σ || 18 τώ

ζ. οηι \: άαΐ ? ο[ ΒητΜίί I $ (100, 4) ρ 285 || 19 οι - οκ.] τονς ανλακας όρ-

9ονς ελκύσω Ρ£(8) || 21 άπολ.] πλήρης λάβω Σ || 21-256,4 τό I - έτέλ.

οηι Ρ || 21 παλ. έπ. (()] παλαιω&εν άνενέωαα Ρζ}
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282 ^ 148 μη βλάψωσιν οι κακοί καϊ οκνηροί καϊ πονηροί τον

έπιεική καϊ δοϋλον και εϋκαταφρόνητον 'όντα' μέγαν καϊ

λαίωσα και τον κάματον των καμάτων τον άγαγόντα με εις

την άνάπανσιν έτέλεαα. έτήρησα την πρώτην φυλακήν καϊ

δ την δευτέραν καϊ την τρίτην, ϊνα το πρόσωπον αον β-εάΰω-

μαι καϊ προσκυνήσω τό άγιόν σου απαύγασμα, έξερίζωσα

τους χειρίστους καϊ έρημους κατέλιπον έπϊ της γης, ϊνα άπό

των σων θησαυρών έμπλησ&ώ. την έν έμοϊ πηγήν κά&υγρον

έξήρανα, ϊνα την άνέκλειπτόν σου πηγην ζηαας άναπαώ. τύν

10 δέσμιον 'όν μοι παρέδωκας έφόνενσα, ϊνα ό έν έμοϊ λελυμένος

μή έκπέση της πεποι&ήαεως αντοΰ. τον έντός έκτος πε-

ποίηκα καϊ το έκτός, καϊ πάν σου τό πλήρωμα έν έμοϊ έπλη-

ρώϋ-η. εις τά οπίσω ουχ νπέστρεψα, εις δέ τα έμπροσ&εν

προέβην, ϊνα μή όνειδος γένωμαι. τον νεκρόν έζωοποίηαα και

16 τον ζώντα Ινίκηΰα καϊ τό ύστερούμενον έπ).ήρωΰα, ϊνα δέξω-

* οΓ Ιλο 12, 38

V '-- μή ■ έπ.] αϊ \: ο[ 257, 12 - 13 || '^δ7,1 χ. δ. - τολμ.] ηβο

86Γΐιιΐ8 βί 80Γάί(1υ3 βί. πιβ^πηβ ηιιϊ βββιΊυΓ αιιάβΐίϊΐ (: ο( 257, 13

Ρζ). Σ (Σ = Ρ£8) 3-4 κ. τ. κ. - έτέλ.] "να τον καινονμενον άνθ-ρω-

πον παραστηθώ άμεμπτον £8 || 8 των χαμ. άβΐ (άίΐ(ο^ι) || $ο· άγοντα

[άβΐ με)? (ί) || 4 έτήρ. οηι Ρ£8 || παραφνλακήν Σ || 5 τρ.] άχριβώς έψν-

λαξα αάά Σ || 6-7 ε'ξερ. - χατ.] άϊπιϊ ηοιτβΕΐ πιβ» βί άββίτυχΐ ( || 7 χειρ. -

κατέλ.] ϋ-νητονς &ησανροίς Ρ£(8) || χειρ. ιοττιιρί ιιιά | έρ.] χαι αάά Ρ \\

χατ.] αντονς αάά Ρ || 7-8 "να - £μπλ.] αοοίρΐαπι α ίηβδβ,ιίΓΟ ίυο ηοη άβη-

οΐβηίβ ί || 7 άπό οηι Σ: ο( 252, 19 || 8 σων] αιωνίων αον Ζ ουρανίων σον Ρ8 :

ίΐτ απέραντων ιιβΐ ανελλιπών (άνεκλείπτων?? ί/"ί>) αου?? || έμπλ.] τά υπάρ

χοντα μου (μοι 8: ο( 178, 21) πάντα επώληαα "να ο'ε τον μαργαρίτην κερ-

δήσω αάά Σ: €( αι ΜαίΐΗ 13, 46 || 8-0 την - άναπ. οηι Ρ || κά&. - πηγήν

οηι ΡΟ || '8 $ο· χά&νδρον?? || 9 "να <7ταρ«>? (() ο( Ζ || τη άνεχλείπτω Ζ ||

πηγή Ζ || ζήα.] της ζωής ΡΟ ((οΗ να-ίέ) αϊηηιη (: «τ ζώσαν?? ϋ^' 168, 15 \\

άν.] έπαναπανων σε ΡΟ || 10 παρ. μοι Σ || "να ό] ό δε Ρζ) αί ιη: β(5;

7; </; 11; 15; 255, 17; 19; 20 (αί 12 χαΐ 257, 8 δε) || 11 αντοΰ οηι Σ ||

τον - τό ε.] ταΰτα διά τον εντός άνθ-ριόπου χαι δια τοϋ ί. £8 οηι Ρ ||

11 τόν] τό £ϊρ$ϊίΐ5 I ρ 330 || 13 5<Τ τον έχτός <ί»τος>? (() τό ίχτός έντός

Ιιϊρ$ήι$ I ρ 330 || χ. παν - έπλ.] τό 9έλημά σον ίποίηαα Σ || .«<·;- πλη-

ρω9%? (ί) || 13 ονχ Σ || άπέστρεψα] £8 άπεστράφην Ρ: ^255, 19 || εις

δε] χοτ ονδε είς?? (()

ΡΟ. Σ (Σ = Ρ£8Ζ) 14-2δ7,8 τόν-τελ. οηι Ρ \\ 14 ε'ξ.] εζώωαα Ζ

εξέωσα £8 <οι5*> έζ.?? (() ηοη αίαί&ο&νΐ τη: ΰ/' £ίρ$ϊη$ 1 ρ 330

14_257,1:! χ. τ. ζ. - άπαιτ. οηι Ζ

ΡΟ. Σ (Σ = Ρ£8) 14-'5 χ. τ. ζ. ε. οηι ΡΟ «η || 15 κγ <οι·*> ένί-

χρωσα?? (ί) || χ. τό ύ. έπλ. οηι £8 ηβο άβηοίβηΐβιη Γβρίβυϊ ιη || λ/' τόν?

<οΰ^> έπλ.?? (ί ιη)
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υψούμενον ον τολμήσουσιν άντιστήναι διά την δύναμίν σου

Ίηβοϋ την περιεχουσαν. φεύγουσιν δέ καϊ κρύπτονται, έπει-

δήπερ ουδέ άντιβλέψαι δύνανται, όπως δέ και αίφνίδιον

έμπίπτουσιν τοις αυτόν υπηκόοις. η τούτων των πονηρών

παίδων μερϊς βοξί χαϊ μηνύει" διό ουδείς αυτούς λα&εϊν 5

δύναται, παρέλ&οιμι μετ' ειρήνης των χορών αντών, αυμ- 283 ^

μαι της νίκης τον στέφανον χαϊ ή έξουσία του Χριστού έν

έμοϊ τελεα&η. όνειδισμόν έδεξάμην έπϊ της γης, την δέ άμοι-

βήν και την άντιμισ&ίαν δίδον μοι έν ονρανοις.

148 μή α'ίσ&ωνταί μου αι δυνάμεις και οι έξουσιασταί, 10

και μηδέν περϊ έμον έν&νμη&ώσιν μή Ιδόντες με οι τελώναι

καϊ οι άπαιτηται έν έμοι πραγματενσωνται. μη μον κατα-

βοήσωσιν οι \ ηττονες χαϊ πονηροί χαϊ ανδρείου χαϊ έπιειχονς' 92 Β

χαϊ άναβιβαζομενου μή άνανεύοωαιν 'έμπροσ&έν μου στηναι

διά την σήν δύναμιν Ιησού την περιστεψανοϋσά» με' φεύ- 16

γονσιν γαρ χαϊ κρύπτονται" άντιβλίψαι αε ού δύνανται,

αιφνιδίως γαρ έμπίπτουσιν τοις νπηκόοις αυτών· ή δέ μερϊς

των υιών τού πονηρού αυτή βοά" χαϊ έλέγχει αυτούς.

Ό 2 περ. <με> ? || 3 οπ.] $οτ νπονλως ? ([) || 4 βογ αυτών ? \\ 8 εοΓ χωρών ?

ΡΟ. Σ (Σ = Ρ£8) 7 τ. στ. τ. ν. £8 \\ ι~* κ. ή - τεΧ.] χ. αι έν-

τολαΐ σου έν έ. πΧηρω&ώοιν £8 ΓβοίοΓβπι ιι1πιΐ80[ΐΐθ πιιιικίί (?) [ || 8 όν.]

μετά χαράς αάά Σ || 8-9 τ. (ίέ - ούρ.] τιί ϊη οαβίο ΓβιηνιηβΓ&ίίοηβιη βρβΓ»-

γθπι ηχ: ο(256, 10 || τ. 6ε άμ. κ. ομ Σ\: ή 149, 18 ]| 9 δίδ. μοι] άπεκδε-

χόμένος Σ (ο( τη) ί&ο πιϊΐπ ( || έν] τοις αάά Σ: ηοίβ? ο{ 196, 7? ||

10 μή - δυν. χ. ομ Ρ8 || οι - έν».] "να, μηδέν έν». π. έ. οι έξ. Σ \\

11 χαϊ άβΙΊ (ί) || μηδέν] μήδε 0 \\ μή Ιδ. με] χαϊ Σ || οι ομ 18 ||

τεΧ.] ή (ομ Ρ βιιαη £ χαϊ αάά £) χατ' έμοϋ ενρωσιν (έρώαιν 8) τι αάά

Σ: ο( 258, 19 \\ 12 οΐ οηι Ρ βυαη I \\ άηατψα.1: ΡΟ 0(281, 11

ΡΟ. Σ (Σ = Ρ£8Ζ) 12 έν] μηδέν έν Σ χαϊ έν Ρ \\ μου] μοι Ζ ομ

ΡΟ βιιαη £ || 13 ήττόντες Ρ ηγεμόνες τοΰ δράχοντος ΡΣ8 ήγεμώνα τον

'&δον Ζ αΐηβοΐί ( || ροεί ηττονες άφοίί 0

Ρ. Σ (Σ = Ρ18Ζ) 13 χ. πον.-έπ. ομ Σ || καϊ άνδ.] εοτ τοΰ άνδ.Ί

(0 || 14 άναβ.] πρός σε αναφερομένου μου Ρ£8(Ζ): ο[256, 2 - 257, 1 || άνα-

Χεναονται Ζ άνελεΰαονται Ρ£ έΧεΰαονται 8 &ιιάβ&ηί \: $ογ κινδυνεύσω-

σιν?? || βήναι Ρ || 15 ϊ. οηι Σ || σχέπονσάν Σ || 16-18 φεύγ. - δΰν.] χαϊ

(οηι £8) φύγωαιν άπ' αυτής χρνπτόμενοι (χρ. ά. α. £8 χρνπτωμένον ύπ'

α. Ζ) Σ | 18 χρ.] οΐ υπό την νπαχοήν σον μή γενόμενοι αάά Ρ χρ.

<ο«>?? || ον (μή £8) δννάμενοι άντιβλ. Ρ£8 ομ Ζ || 17 αίφν. - αύτ. ομ

Ρ || έμπίπτωσι 8 έπιπίπτονσιν Ρ νπόπήπτονσιν Ζ || 17-18 ή - υί. ομ Ζ \\

17 ίί] γάρ Ρ£8 || 18 τ. νΐ] αντών Ρ18 \\ τ. π.] πιθοπιπι ί || α. β.] έστίν

Σ || έλ. α.] αρρΒ,Γβί ί

17
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παρούσης μοι τής ειρήνης χαι χαράς" στάντα δέ έπϊ τον

χριτοΰ ό διάβολος μή ιδοι, άλλ' άμανρω&είη τους όφ&αλμονς

δια φωτός όπερ άνιδρύσειας" χαι φραγήτω αντοΰ τό βλάσφη-

μον στόμα" μηδ' 6 τι ονν χατ' έμον έχει βλάβη*.

5 149 "Ελεγεν δέ λν&εις τοις περί αντον ονσιν έτερα"

ίίιστεύσατε τω σωτήρι των χεχοπιαχότων ττ/ προς αντόν

λατρεία, έμοϋ γάρ ηδη τε&ηλεν ή ψνχή, ότι μου ό καιρός

εγγύς άπολαβεϊν αυτόν ώραϊος γάρ ών προσάγει με λέγειν

άεϊ περϊ τον αντον χάλλους όπόΐόν έστιν, μ?) δυνάμενον μηδέ

10 χωρονντα χατ' άξίαν ειπείν νοών φέγγος της έμής πενίας

χαι πληρωτής των έμών υστερημάτων χαι τροφενς της έμής

ένδειας" σν 'έαο μετ' έμοϋ 'έως αν 'έλ&ω χαι άπολάβω σε εις

αιώνα αΙώνων.

άλλ' ούτε κρύπτεται έξ αυτών ή γάρ φνσις αντών γνωρίζεται"

Ιό άποχωρίζοναιν οι του πονηρού παίδες, παράαχου ονν μοι

κύριε Ίνα έν ήσνχία παρέλ&ω καϊ χαρα και είρήντ] νπερβήσο-

μαι και στώ 'έμπροσ&εν τον δικαστού, και ό διάβολος με μή

έπίδτι" ο'ι όφ&αλμοι αντοΰ πηρω&ώσιν δια τον σού φωτός

υν έν έμοι χατεσχήνωαας" φψώσι/ς αύτον τό στόμα" ονδϊν

20 γάρ χατ' έμον ενρεν.

II '■' ζτον σοϋ> φωτός ? (() || $ογ ένίδρναας ? ο[ 19 || 4 $ογ βλά-

βης??

5-13 βλ. - αιώνων οηι Ρ: ϋ( ρτα([

ϋ 5 λυθείς] χω- ανθ-ις? (() || ε'τ] $οτ Τεκνα? ([) || 6 πιστ.] ηοη ηιιΙΙα

αάά \ || 9 ιογ κάλλους αντον ?? || 10 νοών] $εν ό ων? (() || φ.] &11ογ (:

$ογ βοσχός??? || 12 ϊως αν] «τ εως <τελοι;ς> "ιναΊΊ (() || 12-13 εις αϊ.

αϊ. άβΙΊ (\)

Ρ. Σ (Σ= Ρ18Ζ) 14 άλλ'- αντών οηι 8 || ουτε] $οτ ονδείς (β? β/~257,

5 \\ ή - γν.] την γάρ αντών φύαιν Ρ: 6/ Αηζ I $ (233, 22) ρ 37 || 15 άποχ. -

παϊόες οηι Σ || ιοτ αποχωρίζονται"!'? ((?) Ι| παρ. -κύρ.] οκέπααόν με Ιηαον

Ρ18(Ζ) || 10 καϊ <^> χ.? \\ νπερβ. οηι Σ: άεΙ? || 17 καϊ ρήιΐί] "να Σ βΗ

τοοίβ || στώ] έν παρρησία αάά Ρ£8 || τ. δικ.] σον Σ {ξίοτία ία» (: </ /

βΐ Αηζ I 5 (14) || διάβ.] ΰ{ Αηζ I $ (14) || 17-18 με μή έπ.] εις έμε μή

άπίδη ΡΣ(8Ζ) ΐη πιβ ιιοη ίηίβηά&ί ιη άλλ' αάά Ρ18 (οτΙτΜίβ: ο(2 (\) ||

18 τούτον οι όψϋ: Ρ || 18-19 φ. - κατ.] έν έ. φ. λάμποντος (Ρ)Σ8(Ζ) ον ένεκεν

έν έμοί κατώκησας αάά ΡΣ || 19 οΐ-κατ.] ίη ς[α& ηαϋίΐο ( (ΦτίρΙιΙ: ςυβπι

ϊη πιβ ραηχίβϋ β ΰοά 8ίη Βυ,τΙιΗί I 5 [241, 21]) || 19-20 φιμ. - εύρεν οηι Ζ ||

19 φιμώσει Ρ οοηϋοββο&ί πι || α. τό στ.] τό στ. τον διαβόλον ΡΖ8
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ΙΙράξις ιγ' οτε Ούαζάνης λαμβάνει τό βάπτισμα μετά των

λοιπών.

(15(5) Ούαζάνης δε ό νεανίσκος έδέετο τον αποστόλου (78 Β)

λέγων Δέομαι σου άν&ρωπε απόστολε τον &εον, σνγχώρησόν

μοι άπελ&εϊν, και πείσω τον δεσμοφύλακα ίνα σοι συγχώρηση 5

έλ&εϊν οΐκαδε μετ' έμον, όπως δια σου λάβω σφραγίδα, και

γένωμαι υπηρέτης σου και φύλαξ των εντολών τον &εοΰ ου

συ κηρύσσεις, και γαρ πρότερον έν οΐς σύ διδάσκεις άνε-

στρεφόμην, ϊως ου 6 έμός πατήρ βιασάμενός με γυναικϊ συ·

νήχρεν 'Λνισάρρ λεγομένη· ών γαρ πρώτου καϊ είκοστοϋ ϊτους 10

'έβδομον ήδη ένιαυτόν έχω γαμήσας' προ τον δέ συναλλάξαι 284 V

γάμφ άλλην ουκ ϊγίνωσκον γυναίκα" διό και άχρηστος τω

πατρϊ ένομιζόμην' ουδέ ποτε οντε νιος οντε &υγάτηρ γέγονέν

μοι έκ της γυναικός ταύτης" άλλα και ή γυνή μον αντή έν

σωφροσύνη συνέζησίν μοι τον χρόνον τούτον, καϊ σήμερον εΐ 15

ΡΤ] V 1-2 Πρ. - λοιπ.] περί τον βαπτίσματος τον ίονζάνον {ο[ 3) χαΐ

περί της τελεντης τον άγίον V (<;/" 197, 1ύ) ομ Ρ || 3 Ιονζάνης V ΰοηείαη·

ΙβΓ (βτε $βά ο( 263, 2; 264, 4; {265, 14 Ε): υ,βηιηι β$$β Γονζάνης $νφί-

βαΐητ 8 Σβ'νϊ Ιοιιηι Α$ίαΙ IX [1897) ρ 39 || <$ε] τότε αάά V || νεαν.] νιος

τον βααιλέως μιοδαίον βΐ αάά έπίστεναεν τώ άποατόλω τα χηρνττόμενα

(περί ? ?> τον οωτήρος χριστού καϊ V || έδεή&η Ό V: ΰ[ 167, 15 || τ. άπ.]

αντον V βαπι ( || 1 άνθ·. οπι Ρ: αν&. ζαγιε}? φ || τ. 9. άπ. Ί] || άπόατ. άβΙΊ

ο( 152, 7; 155, 21 || » π. τ. δ.] τ. δ. εΐπω Ρ || σε XIV \ απολύσει XIV

ρβπηϊίί&ηΐ ί || · ο. μ. έ. έλθ-. V μ. έ. ο. άπελθ-εΐν Ρ \\ οπ. - σφ.] βί ΛαΙ)Ϊ8

πιίΐιϊ βϊ^πΐΐτη αϋ&β { || οπ.] την έν χριστώ αάά Ρ: ο/~231, 16 || δια σον οτπ

XIV || λ.] την έν χριστώ αάά V || 7 σ. νπ. γενήαομαι Ρ: ο/Ί14, 3 || όν

Ρ || 8 οϊδας χηρνττειν Ρ: ϋ{ 139, 4 \\ χ. γ.] χαι αάά V || έν - διό.] χατά

τό σον Ρ || άνέστρεφον V {ο[ 162, 23; 225, 19) άνεατράφην έγώ χήρνγμα

αάά Ρ\\ 9-10 σννήχρε γνν. άνησάρα V || 10 «τ ΜνηαάραΫ Μνασάρα?? ο/' 10;

11; 263, 8; 9; 10 || έ'τ.] 'έγημαι τη προειρημένη ώς είπον σοι άνισάρα αάά

Ρ || 11 η. - γαμ.] έχω η. έν. ανναφ&είς V δε μετά τοντο χατέλαβον έν.

άφ' ού χαΐ την σιαάρα ϊσχον γνναϊχαν (ν ίηάηοίητη) Ρ || δε τον V ||

11-12 α. γ.] ταντην λαβείν με Ρ || 12 ά. ο. έγ.] ον πρός (οϋ πως ν$βΜτ)

ετέραν γινώαχω εχειν Ρ || γνναϊχαν V |{ 12-14 διό - ταύτης] άλλ' ιδού χαι

χρόνος ηδη πεπέραχεν χαΐ ον τό σύνολον μεταντης σνγχα&εύδηχα Ρ ΐ&πι

άηάαπ) ρΓ&βίβΓβα α οοηοιΛίία ιιχοπβ αϋβϋηβϋαΐ πι || 13 οντε ρτϊιι$] δ'ε

V || " άλλα] ον μην άλλά V: #236, 6 βί 213,26 || η γ. μ. οπι Ρ || αντη

V: ηβίβΊΊ || 15 ανν. - χρ.] όλον τ. χρ. αννζή μοι τον ως ε'ιπόν σοι όλον

ένιαντόν Ρ || τ. χρ. τ.] τ. χρ. όλον V ϊιθ3 »ηηο8 ( || 15~260,2 χ. αήμ. ·

άλλ'] «λλά χαϊ των σων χαΐ αύτη άπηχροώτο ρημάτων (</ 249, 20) καϊ ανν

εμοί χαϊ αντη τώ 9εώ σον πεπίατενχεν χαϊ ούχ οΊδ3 οπως Ρ || 16 χ. σημ.

οτη V || χαϊ οτη V

17*
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νγιης έτϋγχανεν χαϊ παρά σον άπηχροάσατο , οϊδα ότι χάγώ

άνεπαυόμην χαϊ αύτη αϊωνίαν ζωην άπελαμβανεν αλλ' έν

χινδννφ χαϊ έν χαχώαει πολλϊ/ έξετάζεται. πείθω τοίννν τόν

φύλακα ϊάν μοι νποσχϊ} έλθεϊν μετ έμοϋ' ιδία γαρ χατ' έμαυτόν

5 οιχώ' χαϊ άμα θεραπεύεις την άθλίαν έχείνην. ΙΑχούσας δέ

ταντα Ιούδας ό απόστολος τον υψίστου ειπεν τφ Ουαζάντ]·

ΕΙ πιστεύεις, όψει τά θαύματα τον θεον χαϊ πώς σώζει τους

αυτόν δούλους.

151 Διαλεγομένων δϊ αυτών ταϋτα Τερτία χαι Μνγδονία

10 χαι Μαρχία έν τη θύρα ϊσταντο τον δεσμωτηρίον, χαϊ δοϋ-

σαι τω δεσμοψύλαχι τριακόσιους έξήχοντα τρεις στατηρας

7β β άργνρίον είσηλθον προς τον Ίονδαν χαϊ ευρον τον Ούαζάνην

χαϊ τον Σιψάρα χαϊ την γυναίκα αύτον χαϊ την θυγατέρα

χαϊ πάντας τους δεσμώτας χαθημένους χαϊ του λόγου άχον-

15 οντάς, χαϊ ώς έστησαν προς αντον εϊπεν αύταϊς' Τις ύμϊν

συνεχώρησεν έλθεϊν προς ημάς; χαϊ τις ύμϊν ηνοιξεν την

έσφραγισμένην θύραν του έξελθεΐν; Λέγει αυτώ Τερτία· Ον

σν άνεπέτασας τάς θύρας ήμΐν εϊπών εϊσελθεϊν είς τό δεσμω-

1 π. σον) χοτ <τα> π. σον (λεγόμενα) ? (ρ/" 218, 2) ββπηοηβπι ίιιιιπι {

θβπηοηβπι ΤΗοπιαθ ηχ || ήκροάσαντο V ($οτ ηκροάαατοί άπ βχ αν /ΌΙεο

ίηεετίό) τόν λόγον τον &εον αάά V || 3 έν οπι V || π. τοίν.] έάν τοίν.

νπόσχη τον έλ&εΐν σε μετ έμον π. V χαϊ ει κελεύεις η. Ρ: ο{ 4 | 3-4 τ.

φρονρόν XIV οιιβίοάββ Ιιοπιίηιιιη ϊη ο&γοθγθ ίηοΐιιβοπιπι (: $ογ τούς δεσμο

φύλακας υ,εΐ τόν δεσμοφύλακα"! <# 11; 228, 15; 259, 5; 262, 13; 263, 4 (αά

261, 6 χ. φ.) τον αάά V άπολνσαι σε αάά ϋ¥ μαι (βχγαηοίν,πϊ) των δεσμών

αάά V || 4 έάν - έμον οπι ΡΥ: ο[ 3 || 4-5 Ιδ. - οίκ.] καΐ κατά την έμην άγαγώ

σε οίκίαν Ρ || 5 χ. σνν έμοί καϊ τ. άϋ-λ. ϋ-εραπεύσεις έκ. Ρ || 5-8 ταντα ό άπ.

τ. ύ. άκ. (οπι δε βί Ί.) Ρ\\ « ϊ. οπι ν\\ νψ.] χριστού V: ο} 156, 13; 162, 5;

165, 13; 193, 2 || 7 εΐ] τέχνον {χβοΙβΤί ο[ 153, 5; 167, 9; 237, 6) εΐ όρ&ός V

ταϊ βϋ 8Ϊ ( || &εάσει [IV: ε/' 186, 4 || θ. τ. &.] παράδοξα τ. Θ-. Ό τ. χριστον

παράδοξα τέρατα V ππΓαοιιΙβ, άβϊ ηοβίή ( πιπ·&1>ίΊΐ& άθΐ ιη: εοτ 9-ανμάσια

τ. #.? </ 108,11 || χαϊ οπι V (: άάΐ || '-8 α. τ. α.] οίδεν τ. α. αώζειν Ρ: ή 139, 4 II

• καϊ] ή αάά ϋ \\ μαγδονία V: 0^283, 9 \\ 10 παρίαταντο Ρ || 10-11 τρι. I. τρεις

τω δ. στ. παρέξασαι (<?/" 261, 6) Ρ \\ 10 δώσασαι V \\ 11 τριαχοσίας ϋ ||

τρεις οπι ( τη || 18 '/.] άπόστολον τον χριατον &ωμάν V έν τή είρκτή αάά

V: ο(290, 20 || 13 αιφόραν {ν άβίβΐυ,πί) Ρ || 9νγ.\ αντον αάά ϋ¥: (^240,

16 || 14 τ. λ] αντον αάά V Ιιιάβη \ \\ 15 &ττ.] ΐρβ&β ίΓββ αάά («η || 16 έ.]

εΐοελ.&εΐν Ρ έ. $ιιρ βοτ είς V νιβηΐΓβ (: ο[ 18 \\ 16"17 καϊ - έξ.] των &νρών της

φυλακής κεκλεισμένων Ρ || 16 καϊ] η V || 17 έσφ.] έκεΐνην αάά V || τ. έξ.]

οογβ,ϊιι υοίπβ ( β^τβάθΓβηίιΐΓ άβ Ιοοο ΐη ςιιο οΙβ,υβΛβ ίιιβΓβ,ηί τη || τον]

μη ϋ || <?£.] ήμάς αάά ϋ || 18 είσ. είπ. Ρ || έλ9εϊν? ([) βχϋβ βί ί*β

ιη: ο{ 16
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τήριον, "Ινα τους αδελφούς ημών τούς έκεϊ παραλάβωμεν χαι 285 ν

τότε ένδείξηται ό κύριος την δόξαν αύτοϋ έν ήμΐν; Και πλη-

αίον της θ-νρας γενομένων ημών ούχ οιδα ηώς έχωρίσ&ης

άφ' ημών καϊ αποκρύβεις ημάς προήλ&ες έν&άδε, όπου καϊ

τον ψόφου της &νρας ήσ&όμε&α, σου άποκλείσαντος ήμάς. 5

δονσαι τοιγαροϋν χρήματα τοις φνλαξιν είσήλ&ομεν και ιδού

πάρεσμεν δεόμεναί ΰου όπως πεισ&έντα σε φνγαδεύσωμεν ϊως

ου λήξει ό τοϋ βασιλέως είς σέ &υμός. Προς ήν 6 Ίονδας·

Διήγησαι πρότερον ήμΐν πώς συνεκλείσ&ητε.

152 Και φησιν αντψ' Σν με&' ημών ής και ούδ'έ ποτε 10

όπελείφ&ης ημών προς ώραν μίαν, και έρωτας ποίω συνε-

κλείσ&ημεν τρόπω; άλλ' ει άκονσαι πο&εϊς, άκουσον, μετα-

πεμψάμενός με ό βασιλεύς Μισδαϊος 'έλεγέν μοι ότι Οΰδέπω

σου περιγέγονεν ό μάγος έκεϊνος, έπειδήπερ ώς ακούω έλαίω

και νδατι και άρτω τονς αν&ρώπους μαγεύει, και σέ ούδέπω 15

έγοήτευσεν άλλα πείσ&ητί μοί' έπεϊ σέ μέν έγκλείσας συντρίψω,

έκεϊνον δέ απολέσω" οιδα γαρ ότι έάν ονδέπω σοι 'έλαιον

και νδωρ χαι άρτον έπέδωκεν, περιγενέσ&αι σου ούκ ϊσχυσεν.

1 έκεΐααι {οί 104, 8) βί αάά οντάς V: οΓ 104, 8; 111, 9 \\ παραβά-

λωμεν ϋ καταλάβωμεν Ρ βιιβοϊρϊ&πιιΐΒ ηχ || 1-2 χαΐ - ήμΐν ομ Ρ || 2 ίΰΓ

ένδείξεται? (ί τπ) ή 114,3 || 3 ήμ. ομ ϋ7: άβΙ?? \\ 4 κρνβείς ϋ¥: ί/ 169,

20; 192, 5 || ημάς ομ Ρ || ίν*. είοήλ&ες Ρ || προοήλ&ας V \\ 4-8 'όπον - ημάς

οη Ρ || 5 φόβον V || β δ. τ. - φ.] άλλ' ονν (Γ€ϋίβ? θ( 23Ί, 3; 244, 2) χρ.

τ. φ. δ. Ρ || 6-7 εΐα. - σον] τοις αοϊς κατελάβομεν ϊχνεσιν Ρ || 6 είο.] ένδον

αάά V || 8 ο τ. β. ε. σε λ. Ρ \\ » είς σε (() οηι ϋ¥ τη: άεΙΊΊ || πρ.-Ί.]

καϊ ό &ωμάς πρ. αντάς Ρ || '/.] απόστολος εϊπεν V || 9 διήγ.] είπατε

Ρ || ήμ. πρ. V || ήμΐν (0 ομ Ρ || ς[ΐιβιη!κ1ιηο(1ιιιιι α ιιϊγο 8ΐιο θδββί ϊη-

οίικα ιη || σννεχλεί&πτε V με9-' ήμών ώδε αάά Ρ ϊηβρίβ: ΰ/" 11 \\ 10 κ. φ.]

ή δ£ ϊφη V κ. λέγονοι Ρ || αντω] τώ άποατόλω Ρ || ήμ.] πάντοτε αάά

Ρ || ήο9α υν': β/ 228, 5 \\ 10-" ο. - μι.] ο. μί. ω. τνγχάνειν διέλιπες με&' ήμ.

Ρ || 11 ήμΐν V : ήμών <βί μι?> ? (( τη) || σννελήφ&ημεν ϋ ώδε σοι αάά Ρ:

ο( 9 Ι 12 άλλ' - αχ. (\ τη)] καϊ λέγει προς τόν άπόατολον ή τερτία ή τον

μισδαίον γυνή Ρ || 13 αμιγδέως V || λέγει Ρ || 14 σοι Ρ: </ 18 || μάγος

(ιη)] φαρμακός ϋ¥ \\ ίπ.] καϊ γαρ Ρ (</ 215, 10): $ογ έπειδή? έπεΙ? ||

14-ΐδ όιελαΐον χ. νδατος κ. αρτον περιγίνεται (<;/" 18) τοις άν&ρώποις χαΐ

μαγ. Ρ ϊη οίβο βί &ς[υ& βί ρ&ηβ πια^ϊα οοηβαπιβί ιη || 15-16 χ. σϊ - έγ.] καϊ

επεί τούτων άκμήν έξ έχείνον ον μετάλαβες οντε γοητεία πάντως σοι

προεχώρησε Ρ || 15 χαΐ σ£] σε δε V || 16 άλλα] λοιπόν ονν V χαΐ δέον Ρ ||

πειο&ήναι Ρ || 16-11 έπεϊ - άπ.] ταβ ηοΐΐβ ίοΓςιιιβΓθ 16 άοηβο ΐθ άβΐ6&ιη ( ||

10 έπεϊ] εΐ δε μή γε Ρ βΐίοφίίη ιη: ο/~274, 16 || σνγχλείσας Ρ: ο(9; 11;

262, 4; 139, 2 αϊ \ έχ&λίιρω Ρ || 17 έχ.] χαχεΐνον Ρ: ο(205, 19 || άπολώ Ό ||

"-18 οϊδα - ϊαχ. οηι Ρ: ο( 14 \\ 18 αρτον] ονκ αάά ϋ || Ισχύει V
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Εΐηον δέ προς αυτόν έγώ' Του μέν σώματος μου έξουσίαν

'έχεις, χαΐ παν 6 τι βούλει πράττε· την δέ -ψυχην μου ού

σνναπολέσω σοι. Άκουσας δέ ταντα συνέκλεισέν με έν οΐχή-

ματί' και ό Χαρίσιος δέ ηνεγκεν την Μυγδονίαν και κατέ·

288 5 κλεισεν αυτήν συν έμοί. και αν ήμάς εξήγαγες και μέχρι των

ώδε παρέστησας. αλλά δός τάχιον την σφραγίδα ήμιν, Ίνα

έκκοπώσιν αί έλπίδες Μισδαίου τοιαύτα βονλομένον.

153 Άκουσας δέ ταΰτα ό απόστολος εΐπεν Δόξα σοι

πολύμορφε Ίησοϋ, σοι δόξα ό φαινόμενος κατά την μετρίαν

10 ήμών αν&ρωπότητα' σοΙ δόξα ό παρα&αρσννων και ένδυνα-

μών ημάς και χάριν ποιών και παραμυ&ούμενος και παρι

στάμενος ήμιν έπι πάσι τοις κινδννοις και ένδυναμών τήν

άσ&ένειαν ήμών. Λέγοντος δέ αϋτοΰ ταϋτα έλ&ών ό δεσμο-

φύλαξ εΊπεν Άπό&εσ&ε τους λύχνους, 'ίνα μή τις νμάς τω

15 βασιλεϊ διαβάλη. Και τότε αποσβέσαντες τους λύχνους εις

νπνον έτράπησαν ό 5έ άπόστολος τφ κυρίω προσδιελέγετο'

Καιρός λοιπόν έστιν Ίησοϋ της σής ταχυτήτος' ιδού γαρ οι

80 Β τοΐ σκότους παίδες έν τω αυτών κα&ιοϋσι | σκότει. συ ουν

έν φωτι της φύσεως ων κατάλαμ-ψον ήμάς. Και·έξαίφνης

20 τό δεσμωτήριον όλον ϊλαμ-ψεν ώς ή ημέρα, πάντων δέ των

έν τω δεσμωτηρίω κα&ευδόντων βαΟεΐ ύπνφ μόνοι οι πεπι-

στευκότες τω κυρίω έγρηγορότες έτύγχανον.

10 οί ΡΗϋ 4, 13 Τίπι 1, 1, 12 || 17 οί ϊΗγθπ 3, 6

1 καΐ π. α. είπον Ρ \\ 2 ο τι] οπερ Ό¥': β/1 245, 22 || 3 άπέχλεισέν

Ρ: «τ ένέκλεισένΊ ΰ(261, 16; ΡΗ 69, 6 || οίκ.] οϋβοηΐΌ αάά [ιη άλλά αάά

Ρ: ϋ/~213, 26 || 4 δε οτη Ρ \\ ένεγκών Ρ \\ Μνγδονίαν <καϊ την Ναρκίαν>?

((ιη) || καΐ αΐΐ οτπ Ρ || 4-5 α. ί. κατ. (οιη αντήν) Ρ ηβο Ιαπιβη α ηοίηβ ββοβδ-

βΐί αάά\ || 4 κατ.] καΐ αάά V || 5 καΐ ρήιις] άλλα Ρ 8βά ιη τέλος αάά ΌΤ ||

ήμας] ήμιν παραατας Ρ || 5-6 κ. μ. - παρ. οτπ ΐΐν βί βοοβ βί&τηαβ βηίβ ίθ

( βί ίάβο ρΓαββίο βαιηαβ τη || 6 ά. όός (β] καΐ δεόμεθ-ά σον "να Ρ || άλλα]

παρακαλώ οε αάά V || δός] μοι αάά ΌΎ \ τήν ταχίατην II εν τάχει V

οπι [ιη: 4211, 13 || τήν οιη ϋ: άεΙΊΊ β(229, 1 || αφ.] έν χριστώ αφ. Ρ

αφ. τον χριστοί: V (ο( 231, 16) παρέξεις αάά Ρ || ήμ. ([) οιη ί/Γ αηΐβ

τάχ. γοηβηάΐ || 6-7 "να - βονλ. οτη Ρ || 7 ίΰΓ βονλενομένον ? (() || 9 πολ.]

χρίστε Ρ: «/" Ιίρ$ΪΗ$ I ρ 325. 1 || »-10 αοϊ δ. - αοϊ δ. οτη Ρ || 9 σοι]

μόνω αάά V || τώ φαινομένω V: ο[ 10 || μετ.] εντελή και μετ. V ρααρβ-

Γβπι \ || 10 παρα&αρρννων Ρ: οΓ 196, Π || 11 χαίρειν V: τεοΙβΊ ((?) || 12 ένδ.]

μεν αάά V || 14 ίΰΓ άπόαβεο&ε ? άπόοβετε ? ? ([ιη) <;/" 15 || ίθ· ήμάς ([) ||

15 διαβάλλει ϋΓ \\ 16 διελέγετο Ρ \\ 18 αντώ ΡΫ βιιϊβ ( || καϋ-οσιονσι V: $ΰ>·

<.ήμάς> κα&ίζονσι?? ηοβ ββάθΓθ ίθΟθηιηί ιη( || 19 ίΰΓ έν <τω> φωτΙ της

<σ^ς> φύα. κατ.?? (() || ^ν] τώ σώ αάά V || τ. φ. ων οπι ϋ || υπάρχων V \\

20 'έλ. τό δ. (οπι ολ.) Ρ || ή] έν V: πβΙβΊ ([) || 21 β. ν. καθ-. Ρ \\ 21"ϊ2 τ. χ. πεπ. Ρ
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154 Λέγει οϋν ό Ιούδας τφ Ουαζάνψ Πρόλαβε χαϊ

εντρέπισον ?)μϊν τα, προς την χρείαν. Λέγει ονν 6 Οναζάνης·

Και τις μοι τάς &ύρας ανοίξει τον δεσμώτηρίου; χλείσαννες

γαρ ταύτας ο'ι δεσμοφύλακες έχοιμη&ησαν. Καϊ λέγει ό

Ίούδας' Πίστενσον τω Ίησον, χαϊ ενρησεις τάς -&ύρας άνεφ- 5

γμένας. Ώς δέ έξελ&εϊν άπήει αυτών, οΐ λοιποί πάντες κατά- 287 \ν

πισ&εν ηκολον&ουν αύτω. προελ&όντος δέ του Οναζάνου

συνήντησεν Μνησάρα η γυνή αυτόν έρχομένη είς τό δεσμώ

τηριον. και έπιγνονσα αντόν λέγει· Λδελφέ μου Ούαζάνη,

σύ ει; "Ο δέ Ναι φησιν συ δέ Μνησάρα; ΛΗ δέ λέγει· ΙΥαί. 10

"Εφη αύτη Οναζάνης· Ποΰ βαδίζεις; μάλιστα και κατά τοι-

αύτην άωρίαν; πώς δέ καϊ άναστηναι ήδυνή&ης; ΛΗ δέ εΐπεν

Ό νεώτερος ούτος την χεϊρό μοι έπι&εις ηγειρέν με, και οναρ

είδον ϊνα απέλ&ω οπου ό ξένος κά&ηται και τελείως νγιάνω.

Λέγει αυτί) 6 Ογαζάνης· Ποιος νεώτερος έστιν παρά σοι; αΗ 15

£έ 'έφη· Ονχ όρά~ς τον έκ δεξιών μοι χειραγωγονντά με;

1 Ί.] απόστολος V || 2 τά - χρ.] τά πάντα καλώς V οτπ 1] τον άγίον

βαπτίσματος αάά Ρ || λ. ο.] εφη αντώ V άίοϋ ( || ονζάνης V: ο( 259, 3 \\

8 τ. δ. τ. αν. Ρ || ανοίγει Ό || 4 αντάς V οτη Ό: $ογ πάσας? ((τη)

ο( 5 || 4-5 ό ίονδ. (απόστολος V) είπεν XIV Ιαά&θ άίοίί βί \: άβΐ χαϊΊ \

5 Ίη.] ηβτι άηΐήΐββ αάά [ βί α&άο αάά ιη( || χαϊ] πάντας αάά Ρ: ΰ/~ 4 || τ.

#. ενρεις Ρ: </ 114, 3 || άνηπταμένας V: $βτ άνεωγμένας καϊ άνεπταμένας

(μβΐ άναπεπταμένας)? (|?) || 6 άπ.] προεξήλ&εν ϋΥ: $βΓ έξήλΰεν προαπηει

α. <*α2> ? (() || αντ. οη Ρ || 6-7 οι - ήχ. α.] π. οι σνν α. κατόπιΰεν (ε[ 152, 2)

ήκ. Ρ || 7 ήκολον&ηααν V || πρ. · Ο.] προελθ-όντες δε <τό 'ήμισν της δδον)

αννήντηααν οΐίτη (αη$β ηΐά ((ίη) || προελ&όντι ϋΡ ε[228, 18; 160, 7 || τώ

ϋν || οναζάνη Ό (V: ή 259, 3) || · αννέτνχεν ϋ \\ Μν.-α. ((ιη)] την

γνναΐκα α. μνησάραν Ρ μνησάρα τή γνναικί α. V || μνασάρα ϋ (ϋεηι ίη/~Γα):

τβοίβ ? Μβη&δΙιείΓ ( Μ&ηαβ&Γβ, τη $βά ο( 259, 10 || ε. τό δ. έρχομένην Ρ ||

έρχομένην V || 9 έπ. - λ.] λ. ή μνησάρα τώ οναζάνη Ρ || Γβοο^ηοΒοβηβ

υίπιπι &ϋ τη || ε'ίπεν ϋ¥ άίοίί ( || μον] καϊ ψΙλτατέ μον αάά Ρ || 10 ού

εί οη (τη: άβΙ?? || εις Ό || 8 δε] λέγει προς αντην οναζάνης Ρ \\ φ.] λέγει

δε πάλιν οναζάνης αάά Ρ \\ δε αΐί] εί Ρ \\ μνασάρα ϋ: ο{~ 8 \\ η δε λ.) καϊ λ.

μνασάρα Ρ: ο( 12 || εφη ϋν άίοϋ βί (: ο[ 16 || ναι] καγιό ειμι αάά Ρ || 11 οναζ.

έ'. (ο/η α.) Ό οτη Ρ || κγ λέγει? άίοίί [: 6[16 \\ Ον. άβίΤί (ί) || πον] χαΐ πον

τοιαντην ωραν Ρ\\ μάλ. κ. χ. οηι XIV: άβίΊΊ ρΓ&θββΓίίπι τη: ο( 168, 3; 105,

10; 148,12; αϊ || τοιαύτην οπι IIV Καθ ( || 12 άωρία (Ρ) Γ ίβπιροΓβ |τη

της ννκτός αάά V: τβοΙβΤί ηοοίϊβ αάά τη βοΐβ. αάά \: ο( 264, 10 || πώς - ηδ.

οτη V || η δε\ χαϊ ϋ: ο[ 10 || μγ λέγει! ϋοίί βί (: ^232, 19 || 13 ό οτη ϋ \\

ηγ. με] 8&η8πι πιθ ϊβοϊί ητ( || 18-14 χ. 6. ε.] ε. δε χ. 8. V δ. δε ε. V βί υίάΐ ϊη

Βοζηηίβ ( βοπιηίο β,ιιΐβιιι ιαοηϊΐα Βνιπι τη || 14 χά&.] ΐβηβίοΓ ϊη οβ,γοθγθ τη[ |

15 ό οτη Ρ || ιΛί ββί ίνιιιβηϊβ φΐΐ βΓαί ίβοηπι? ( || ποίος] ςιιϊβ τη || 15-18 η

δε I οηι Ρ || «8 $α· λέγει! Α\ο\ί βϊ (: 4 10; 11; 243, 21 || μοι] μον ϋ (βί

ΐρ$β εοηϊβββτατη) με V: ο[2Ί8, 19 || χ.] βιιβίίηβηΐβπι τη( || με (β οτη ϋ¥
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155 Ταντα δέ διαλεγομένων έκείνων Ιούδας μετά Σι-

φόρον και της γυναικός αύτοϋ και της &υγατρός και Τερτίας

και Μυγδονίας και Μαρκίας ήλ&ον εις την Ούαζάνου οΐκίαν.

ιδοϋσα δέ Μνηβάρα η Ούαζάνου γυνή προσεκύνησεν και ειπεν

5 "Ήλ&ες ό σωτήρ ημών από τον δνσχόλου νοσήματος; σν ει

ον έίδον έν νυκτϊ παραδίδοντα μοι τόν νεώτερον τούτον

άγαγεϊν με είς το δεαμωτήριον. αλλ' ονκ εϊασεν ή χρηστότης

σου χαμειν με, σν δε αυτός ήλ&ες πρός με. Είπονσα δε ταύτα

καϊ είς τά οπίσω έπιστραφεϊσα ονχέτι είδεν τον νεώτερον.

10 και μη ενρονσα λέγει πρός τόν άπόστολον Ού δνναμαι μόνη

βαδίσαι· ό γαρ νεώτερος ον πώρεστιν όν παρέδωκάς μοι.

\ν Καϊ ό Ιούδας ειπεν Ίησοϋς τό λοιπόν σε χειραγωγήσει.

Μετά ταντα ηρχετο πρός αντόν δρόμω χρωμένη. ώς δέ

εΐαηλ&ον είς την οίκίαν Ούαζάνου υιού Μισδαίου του βασι-

15 λέως, 'έτι νυκτός ούσης φως αντοϊς πολύ περικεχυμένον

'έφαινεν.

156 Καϊ τότε ό Ιούδας ηρξατο ενχεσ&αι και λέγειν

β ούτως· | Ό εταίρος και σύμμαχος καϊ τών άσ&ενών έλπϊς χαϊ

πεποί&ησις τών μετρίων καταφυγή και χαταγώγιον τών

20 κεκμηκότων φωνή ουν έξήλ&εν ί| νπνον ό παρήγορος ό έν

18 οί Τίιη 1, 1, 1

1 δ. έχ.] έχατίρων δ. Ρ: «/" 2; 237,10 || άβΐ έχ.?? ή 260, 9 \\ Ί.]

Ιδον χάΐ ό απόστολος V \] 2 9νγ.] αντον αάά ϋ¥ Εχατίρων αάά Ρ (ηϊ/ιϊΐ
αάά ( ιη): ο[ 1; 240, 16 || 8 ηλθ-εν V: (/■}« βί Βυ,τΜίΙ I β (100, 4)

ρ 288 || 4 <&] αντόν αάά V || μνασάρα V: ο( 263, 8 \\ Ιοναζάνον Ρ ονζάνον

V: 4 259, 3

ΚΡΌν * σωτ.] τηβάίουβ τη ίηοϊρίΐ Κ: </ ρταε^\ ήμ.] χαϊ ιατρός αάά V

ό αάά Λ!" || ά. - ν.] φΐϊ πιβ 8βηβ8 8,1) αβ^τϋηάΊηβ τη || νόαον βί αάά με

απαλάξας Κ || 9 στραφεΐσα Ό¥ || 10 μη ενρ. οιη \ αντόν αάά ΚΎ || ειπεν

Κυν || 13 Ίονδ. (ί)] απόστολος Ρϋ¥ αροβίοΐνιβ τη: ο( 17 ; αϊ Π Ίηα.] ό ίησ.

Ρ || τον λοιπόν Ρ: β[239, 2 || 13 δρ. χρ. η. π. α. V \\ 5ΰΓ προ αντων ([τη):

4249, 17; 269, 1 || αντήν (εβά άβΙβύ$ ψ) Ρ || 14 είσηλθ-εν V

ΚΡΚυν 15 αϊ Ιτι τβάιΐ Κ: ΰ( 183, 10 || Ιτι οτπ \ δε αάά Ε \\ » χαϊ ρτίαε

οτπ V: ά«1?? |1 τότε οτπ |: άβΙΊ || ό ομ Κϋ \\ Ί.] απόστολος V: ο( 12 \\

ΐ7-ιβ . 02τ.] ενχ. οντ. άπήρξατο Ρ αρχήν έποιήτο ενχής τοιαύτης (Κ)Β.Ό

οοβρϊί ογβ,γθ βΐ άίοβΓβ (βίο αάά ί) τη(: βΓ 114, 4; 147, 7 || 18 ό -άσθ-.] φΐί β»

β,άϊαίοΓ ϊηδπηοηιιη τη || ο - α. καϊ] ή Ρ: ο/- ΒιιΜΜ I ί (100, 4) ρ 287 \\

χαϊ αΚ ομ (τη: άβΙ? || έ. τ. ά. Ρ || έλπ.] ή Ιαχνς (Κ)Κ βρββ τη[ || 19 τ. μ.

οτπ Ρ ϊηοριιπι τη || μ.] ή αάά ΚΡ || χαταφ.] τε αάά V \\ χαϊ οτη Ρ || χαταγ.]

πάντων Ρ ΓβςνιίβΒ τη( || 80 φ. - ν. οτπ ΡΕνχη: 5ΰΓ φ. έξελ&οναα έξ νχΐ>ονς??

(ί) II ^^βδ,2 ό π. - χορ. οτη Ρ \\ 20_265,1 ό π. - χατοιχ.] οοΒΤΪΓΐη&ηΒ ίΐηΐπιΟΒ

βΟΓηπι ςιτιΐ ίΐ1)ί ΟΓβάιαηΐ ί Ιιι^βηϋαπι οοηβοΐβ,ϋο τη || 20 παρήγ.] τών έν

άνάγχαις αάά V || 20_265,2 ο έν - άμισθ: οπι Κ
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μέσω χατοιχών καταγωγών και λιμην των διιόντων αρχόν

των χορών 6 Ιατρός ό άμια&ος· ό υπέρ πολλών παρά άν-

&ρώποις ατανρω&είς· 6 χατελ&ών είς $δον_ μετά πολλής

δυνάμεως· ου την &έαν οϋχ ηνεγχαν οί τοϋ &ανάτου άρχον

τες" και άνηλ&ες μετά πολλής δόξης, και σνναγαγών πάντας τους 5

εις σέ καταφεύγοντας παρεαχεύαοας όδόν, και έπϊ των Ιχνών σου

πάντες ώδευσαν ους έλντρώσω· χαϊ είσαγαγών είς την έαυτον

ποίμνην τοις σοϊς έγκατέμειξας προβάτοις' υιός σπλάγχνων,

ό κατά φιλαν&ρωπίαν αποσταλείς ημϊν υιός από της άνω

πατρίδος της τελείας· ό κύριος απάντων κτημάτων ό δου- 10

λεύων αύτον τοις δούλοις Ίνα ζησωσιν 6 πληρώσας την κτίαιν

τοϋ ίαυτοϋ πλούτου· ό πένης ό ένδεη&εις και πεινάσας ημέρας

τεσσαράκοντα' ό κορεννύων 'ψυχάς διψώσας των έαυτον αγα-

&ών συ 'έσο μετά Ούαζόνου υίον Μισδαίου καϊ Τερτίας και

Μνησάρας, και ουνάγαγε αύτάς εις την ΰην μάνδραν, καϊ 15

3 οί 8οί 2, 31 ?

ΚΡΕΪΐν 1 μέοω] ήμων αάά V: τεΰΙεΊΊ || χαταγ.] το χαταγ. V ||

1-2 δι. - χ.] χειμαζόμενων V βηοίτιβηϋιιπι τη: ίΰΐ· δι. δια αχοτεινών χω

ρών ?? βοπιπι <^ιαϊ ρΓθβοΪ8θνιηίιΐΓ ίη Γβ^ίοηβπι ίβηθ&Γ&πιπι ( ]| 2-11 ο Ιατ. -

ζήα. ομ Κ

ΚΡΌν 2 ο I. ό άμ.] ό άμ. I. Ρ I. άμιο&ητων 1} || ο νπ. οτη ϋ ||

νπ. π.] ρΓορίβΓ ηο8 τη || πολλ. ([)] παντός Ρ οτπ Ζ7 || παρά οπι ΚΡν

ϊηίθΓ ( || άν&ρώπον Ρ οτη Κν \\ 3 ατανρονμενος Κ οτη V αν εϊ αάά Α'ϋ ||

ό] χαϊ Ρ || εις 'άδην χαχ. Ρ: ο( 134, 8; 244, 15 || πολλ.] πλί&ονς Κ ρο-

ΐβηίϊ ( || 4 δνν.] χαϊ δόξης πολλής αάά Ρ: </ 5 || οϊ] χαϊ αάά Κ || οι τ.

9αν. ονχ ην. Ρ || 6 άνελ&ών Ρ \\ μ. π. δ. χ. οτη Ρ: ο{ 4 \ συνήγαγες Ρ ||

6 χαταφνγόνχας V || 6-7 παρ. - έλ. οπι Ρ || 6 παρ.] χαϊ παραοχευάοας Κ \\

δδ.] &Γάιΐ8,ιη αάά ί || τ. ι. (()] την οδόν V || 7 οεαντον Κ \\ 8 έγχατέλεξας

{Κ)Ό έγχαταλέξας V: ή 266, 1 \\ νϊ. απλ. οπι Κν || υίέ (?) Ρ \\ οπλ. <«-

λεΙων>? (() || 9 χ. φιλ.] οιιπι ροίθηϋβ> ( | 8-10 από τ. α. π. τ. τελ. απ. ήμ.

νϊ. Α1 || 9 ήμ.] 8, ρ&ΐΓβ ς[ΐιβιη βεηιΐ βϊυβ Ιβ,ιιάβηί αάά \ ιιοηοτϊβοΒ,ιηιιβ ίβ

άοπιίηβ Ιββιι αάά τη || νϊ.] φιί πιί88ΐΐ3 β8 αάά ( || 9-10 από - τελ.] α βορΓβιηβ,

βί ρβΓίβοί» ρ&ίβΓπίί&Ιβ ( άβ ρβ,ίβΓηίΐ ϊΐΐβ. βί ρβΓίβοΙβ, δίΛβίβ,ηΙϊβ, ηχ ||

10 τ. τελ. πα. Ρ || πάντων Κ των αάά Κ¥: $ογ αμιάντων ? (() || χτηαμάτων

Κ ρο88688ΐοηιιιη ( || 10-11 6 δ. - ξ. οπι \ βθπιοπιπι ίιιοΓαπι πιίηϊβίβΓ ηχ |

11 ζώσιν Κν

ΚΡΚΙΐν 11-12 ό πλ. - πλ.] ρο88β88ΐοηΪ8 ία&β ΙοοαρΙβίβίοΓ ηχ || 11 ό πλ.]

επλήρωσας ϋ <ό πλούσιος) ό πλ. ? (β ΰ[ 12 \\ 12-13 ό πέν. - τεσα. οηι Κ ||

12 ό ρηη$ οιη ϋV || πέν. οτη V || ίνδεής Ρ || ήμ. πειν. Ρ || 13 χορέννων ( ΚΚ) V ||

τ. I. άγ.] Ιίθηβάίοίϊοηθ ίιι» ( 1)βηβάίοΙϊοηΪ8 &ϋπιοηί& τη || 14 εσο <ζι!ρίε>??

(ί) <;/" V || Ού.] τον άζάνον Κ (</ 259, 3) χαϊ (I χνριε?? ί/β αάά V \\ 15 μνα-

σάρας ϋ: </" 263, 8 || α. - μ ] έχατέρονς ε. τ. α. μ. σ. Ρ \\ $ογ αντονς?

</ 266, 1 || 15-266.1 χ. έ. - αρ.] τω άριϋ-μώ έγχαταμίγων τώ σω Ρ
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έγκαταμείγνυε αντονς τφ σφ άρι&μφ. 'έσο αυτών οδηγός

289 \ν έν χωρα πλάνης· 'έσο αντών Ιατρός έν χώριρ νοσήματος" 'έσο

αντών άνάπανσις έν χώρα χαμνόντων όγίαβον αυτούς έν

μιας χώρας' 'έσο ιατρός αυτών σωμάτων χαΐ -ψυχών ποίηοον

6 αυτούς ναούς αγίους σου, και οίχείτω έν αντοϊς το άγιόν

σου πνενμα.

157 Ούτως αΰτοϊς εύξάμενος ό απόστολος τη Μυγδονία

εΐπεν Άπόδυσόν σου τάς άδελφάς. "Η δέ άποδύσασα περιέ-

ζωσεν αύτάς περιζώματα χαϊ προσήγαγεν αντάς· Ούαζάνης

10 δέ πρότερον προσεληλύ&ει, χάχεϊναι μετ' αντόν. χαϊ λαβών

Ιούδας 'έλαιον έν άργυρέφ ποτηρίφ έπέλεγεν ούτως' Ό ωραίος

χαρπός τών άλλων καρπών, ω ονδεις συγκρίνεται όλως έτερος"

6 πάνυ έλεημων ό τη του λόγου όρμη ζίων' δύναμις ή τον

ξύλου ην οι άν&ρωποι ένδυόμενοι τούς έαυτών αντιπάλους

Ιό νιχώσιν ό στεφανών τούς νικώντας· σνμβολον και χαρά τών

χαμνόντων ό εύαγγελισάμενοα τοις άν&ρώποις την έαυτών

3 οί Ιο 17, 17 || 5 οί' Οογ 1, 'ό, 16; 6, 19

1 έγκαταμιγνύει (-ει εοηιρεηά εί εοττ -ε) V ήγκαταμίγννε Κ έγκατά-

μιξε V: $ο· έγκατόμειξον? || αντάς Κ: 265, 15 || 2 χ. πλ.] χορώ (I χώρω?)

φωτινω (Κ)Κ δθΐηίία βιτοηβ ( βιτοηβ τβ^ίοηβ τη || 2-4 έν χ. - αντών οηι

Λ || 2 χ. ν.] ϊη 1ΐ80 ρο88ββ8Ϊοηβ Ιβ,η^υβηίΛιιβ ιη || χ.] καιρώ Ρ Ιοοο ( ||

νοσημάτων ΚV || 3 άνάπ.] οοηϋπη&ΙοΓ 1 1| έν ωρα καμάτων ν$εηετ ϊη Ιοοο

άβίββδο \ ϊη 1α1>0ΓΪ1>ιΐ8 ϊη || έν αΐί] έκ XIV οπι Κ || 4 μ. χ.] τώ αώ ονόματι

Ρ τώ αώ άγιαομω Κ: $ογ μιαρά χώρα ηεϊ μιαρώ χώρωί ΐη Ιοοο ϊτηραΓΟ

( ϊη ΙιΛηοϊβ τη || ϊαο - αωμ.] καΐ V ββίο αάίιιΐ,ΟΓ οοΓροπιπα, υϊί8> αηίπι&-

πιπι ηι || α. I. ΚΚ \\ ψ. τε χαϊ αωμ. ΚΚ || ψνχη τε καΐ σώματι Ρ ||

σωμ.] οοΓρθΓΪΐ>νΐ8 ( || χρνχών] υϊτ,&ιη ά» βηίπιϊβ βοπιπι ( || αγίου σοι

Κ τον άγίον σον πνεύματος Ρ(Κ) ππ8βι·ϊ<30Γ(1ί£ΐθ Ιιΐ8,θ τη || σον άεΙΊ \

»-« καΐ - ην. ((τη) οηι Ρ || 0 αου οηι \: άεΙ?\\η οντ. ({) α. εύξ.] ενξ. δε (Κ)Κ V

ταύτα ενξ. V αντή αάά V || αντοις οηι (: άεΙΊ || ό απ. οηι Ο || 7-8 ε.

($φη V) τη μ. (μιγδονία Κ οοηςίαηΐβτ ]ετε) Κ{Ε)ν || 8 λέγει Ρ άίχίί, ( ||

σον τ.] τ. σάς Ρ \\ 10 προεληλύθ-ει (Κ)Ρ(ν?) έληλύ&η Κ || χαϊ] μετά ταύτα

αάά (Κ)ΚΪΙ || 11 '/.] ό απόστολος ΚΫ || έν ά. ποτ. {εβαλεν αάά Κ) &βι.

Κ(Κ) || έν ά. ποτ. οηι \: άεΙ? ε[ Ιίρείιιε I ρ 336. 2 || ελεγεν ΚΡ έπην-

ξατο V £ΐοπ&πι οβΙβΙϊΓειιιϋ βιιρβΓ βο βί άϊχϋ (: $ΰΓ έπηνξατο καΐ ελεγεν? \\

ωραιότερος Ρ \\ 12"13 τ. αλλ. - έλ. οηι (: άεΙ? || 12 ψ] εις ον Ρ: ε^2ί5, 22 ||

ολ. οηι Ρ || 13 πάνν οηι Εϋν: άεΙ? || έλ.] καΐ φιλάνθρωπος αάά V ||

13-14 ο τ$ - τ. ξ. οηι ΡΕ || 13 ό τ% - ζ.] »/ μη ζέοναα Κ φΐί άΐ^ηυβ ββ ςαϊ

&ΓάθΕ8 ηβΛο ΕβηοΙίί&ίΪΒ ( || 13-14 η τ. ξ. δύν. V οηι ( || 14-15 ην - νιχ.

οηι ϋ || 14 8»> Ρ || 14-16 οΐδασι άντ. νικαν Ρ (ε{ 139, 4) ροβίςιιιβ,ιη ρνίΓ-

£»τ,ί βυηί α ρΓΪ0ΓΪΐ)ϊΐ8 ορβηΙ)ΐΐ8 βιιϊβ αάά \ \\ 15-267,δ ο στ. - περ. οηι ( ||

ΐ5-ιο αύμβ, . καμν.] χαϊ σνμβ. χαράς τούτοις παρέχων Ρ οηι Κ || 15 σ. κ.

χ.] τό α. κ. ή χ. V
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σωτηρίαν 6 δεικνύς φώς τοις έν σχότει' ό τά μέν φύλλα

πικρός, | τον δέ γλυκύτατον καρπόν ενειδής· ό τραχύς μέν την 82 Β

■&έαν, απαλός δέ την γεύσιν 6 άσ&ενής μέν δοκών, τη δέ της

δυνάμεως υπερβολή την τά πάντα θεωρούσαν βαστάζων

δύναμιν ταύτα ε'ίπων περιωχείμας· Ίησοϋ έλ&έτω ή νικητική 6

αυτού δύναμις, και ένιδρύσ&ω τω έλαίψ τούτω ωσπερ

ίδρύν&η έν τω αυγγενεϊ αύτον £νλω η τότε αυτού δύναμις,

ής τον λόγον ουκ ήνεγκαν οΐ σταυρώσαντές σε· έλ&έτω δη

και ή δωρεά δι' ής τοις έχ&ροΐς αύτον έμφυσήσας εις τά

οπίσω ύποχωρησαι έποίησας καϊ πρηνεϊς καταπεσεϊν, και έπι- ίο

δημήσαι τω έλαίψ τούτω ώ έπιφημίζομεν τό σον άγιον όνομα.

Και ταύτα ειπών πρώτον τη κεφαλή Ούαζάνου έπέχεεν, 'έπειτα

ταίς των γυναικών, λέγων Έν ονόματι σου Ιησού Χριστέ

γενέσ&ω ταϊς ψνχαϊς ταύταις εις αφεσιν αμαρτιών και είς

άποτροπήν τον ϊναντίου και είς σωτηρίαν των ψυχών αντών. 15

Καϊ έκέλενσεν τρ Μνγδονί<$ όλεΐψαι αντάς, αντός δέ ηλειψεν

τον Οναζάνην. άλείψας δέ αύτονς κατήγαγεν εις ύδωρ είς τό

όνομα τον πατρός και τον υ'ιον και τού άγίον πνεύματος. 290 \ν

10 οί Ιο 18, 6

1-5 ό δ. - περ. οηι ΕΌ || 1 διδούς Ρ \\ 1_"5 ό τά - περ.] χαί τά πικρά

μεταβαλών είς γλυκύτητα Ρ || 1 ό αΐί] 8ν Κ \\ 2 πικρά V \\ τον - εν.] ό δε

καρπός γλυκύς V || τρ.] πεφονενμενος Κ \\ 3 τη γεύση Κ 1| 3-4 ό άσ&. -

νπερβ. οηι V || 4-5 την - δ.] δύναμης την τά π. β. Κ || 5 ταντα - περ.

οηι V: άβ$ρβταία ηϊά \ έλ&. ίηα. Ρ || '/.] χρίατε ίησ. Ε || έλ&άτω ΚΚΙ]ν

(ϋ/' 8). υβηϊ ( σου αάά ΕϋΓ || 5-6 ή ν. α. δ. οηι { || 5 νικ.] νίκη χαί η Ε ||

6 αντον οηι ΚΕΌΥ {β^7; 9): «τ σον?? χάρις καϊ αάά Γ|| καϊ οηι Ρ\\ ένι-

δρντω Κ ένιδρϋων Ρ ένιδρνν&ητω V πιαηθ βαρθΓ | 1| τοντο τό %λαιον Ρ ]|

ωαπερ] κα&ά καϊ Ρ: ο[ 168, 6 || 7 ήνδρνν&η Ε ήδρύσθ-η ϋ πιαη8Ϊ8ίϊ ( οηι

Ρ || ανγγ. αντώ ϋ (</ 149, 2; 20; αϊ) οηι ΚΕ \ \\ ή - δνν. οηι \ || τ. α.]

ταύτης ΚΕϋν ηβυ,Ιηιηι $αηυ.ηι ηϊά: ο( 6; Σϊρ$ίη$ I ρ 337. 2 || 8 ής τ.

λ.] βΐ ιιβΛιιιη ΐυιιπι ( || σε οηι V \\ δε Κϋν ούν Ε οηι (: <;/" 120, 2;

203, 20 || 9 καϊ οηι Ε\\ 9-13 δι' - λέγων] τον άγίον πνεύματος Ε || 9 αυτόν]

σου Κνν ίιπ8 (: ο/" β || 10 πρην.] έκ του πολλοΰ φόβου τούτους αάά Ρ ||

έπιφάναι ΚΌΫ ιηαηθίο (: εβι· έπιδημήσαι??? έπιδημησάτω?? || 11 ίλ.] κατα-

ξίωσον αάά Ρ || τούτω (\) οηι II είς αάά Ρ: ή 245, 22 || 8 Κϋν καϊ αάά

Ρ: ϋ/" 227, 22 \\ τό σ. αγ. έπιφημίζεται ον. Ρ || έπιφημιζομενον Κ || σον τό

αγ. Κ\]ν || αγιον οηι (: άβΙ? \\ 12 είπ.] ό απόστολος αάά Ρ τό αάά V || έπέχ.

τη κ. ίουζάνον V || Ον.] τό ϊλαιον αάά Ρ || 13 τ. γ.] ΗοΓυπι ( || λέγ. οηι ϋ \\

έν] τω αάά V \\ 14 είς ρήης οηι ΚΕ || 16 έκ. - αύτάς] τάς μεν γυναίκας τη

μνγδ. άλ. έκ. Ρ || αύτάς] αυτούς Κ || 17 αύτ.] αυτός αύτ. V τόν τε ούα-

ζάνην καϊ τάς γυναίκας Ρ \\ ηγαγεν Ρ || είς] τό αάά V ((?) || υδωρ] καϊ

έβάπτισεν αυτούς αάά Ρ λέγων αάά ΚΕΌΫ βί άϊχϊΐ 6Ϊ8 αάά \ οοά 8ίη

(ηϊΜί αάά\ ΨΗφ) || "-18 έν ονόματι ΚΕΌ: ο( 209, 14 || 18 τοϋ ίβν οηι Ε
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158 'Λνελ&όντων δε αύτών λαβών αρτον και ποτηριον

εύλόγησεν χαΐ εΐπεν Τό σώμά σου τ6 αγιον το νπερ ημών

σταυρω&εν εσ&ίομεν και τό άίμά σου το υπέρ ημών Ικχυ&ϊν

εις σωτηρίαν πίνομεν γένηται ουν ήμϊν τό σώμά σου σωτηρία

δ καϊ τό αιμά σου εις άφεσιν αμαρτιών, άντί δέ~ της χολής

ης 'έπιες δι ήμας περιαιρείσ&ω άφ' ημών ή τον διαβόλου

χολή' άντί δε τον οξους ου πέπωκας νπέρ ημών ένδυνα-

μονσ&ω η άσ&ένεια ημών άντί δε πτνσματος ου έδέξω

δι ημάς δεξώμε&α δρόσον της σης χρηστότητας" και έν τώ

10 καλάμω ω έτυψαν σε δι ημάς δεξώμε&α τον οίκον τον

τέλειον 'ότι δε άκάν&ινον στέφανον 'ίλαβες δι ημάς, στέφανον

άναδησώμε&α άμαράντινον οι άγαπήσαντές σε' άντί δε~ σιν-

δόνης ης ίνειλη&ης και ημείς περιζωσ&ώμεν την άήττητόν

σου δΰναμιν αντί δϊ μνημείου καινοϋ και ταφής άνακαι-

15 νισμόν της ψυχής δεξώμε&α και τον σώματος, οτι δϊ άνέ-

2 οί Μ&ίΛ 26, 27 || 4 οί ΚΜΥι 26, 28 || 5 οί ΜαΜΙι 27, 34 || 7 οί Μ&ίίΐι

27, 48 || 8 οί Μβ,ΜΙι 26, 67 ; 27, 30 || 9 οί Έα,Οή. 27, 30 || 11 οί Μ&1«ι

27, 29 || 12 οί Μ&ΚΙι 27, 59 || 14 οϊ Μ&τ,τ,ΐι 27, 60 || 15 οί Μ&ΜΙι 28, 6

1 Λ] ούν Κ || αυτών] ίχ των νδάτων αάά Ρ από τοΰ νδατος αάά

V || ποτ.] ππχίηπι αάά ( || 2 ηνλόγησεν V || χ. ε.] είπώνΡ: «/" 269, 4 || 3-4 είς

α. έχχ. Ρ || 4 εις σ. οτπ V || γίνεται Ε || σώμα] αίμα V || σον] είς Κ ||

5 αίμα] οώμα V || σον οτπ £117: άβί?? || «"ίβθ,2 άντί - δικαία ομ Κ

ΚΡΤ]ν 5 6% της οτπ Κ || της άΛΊ ί/"7 || 6 νπερ (περί V) ημών

Κνν ρι·ο ηοΐιϊβ [ίΐβτη 7; 9; 10; 11; 272, 22) τη( \\ 7 σχολή Κ κπί&τΐ-

ίιιάο τη( || 1-8 άντί - άο&. ήμ. οτπ Ρ || 7 τον ομ Ό: </ 5 || όπερ Ιπιες £ ||

8 Ό: ΰ/~ 6 || ν. ήμ. οτπ ΪΙ: $οτ βι' ήμάς?? </ β \\ 8 έμπτοισμον Κ \\ 8

Ιΐν: ο( 6 || 8-» έδ. - ήμ.] δια. τήν ήμών έδ. άσ&ένειαν Ρ || 9 οε£. - χρ.] δρ.

τ. σ. χρ. χατάπεμψον Ρ νΛ, ίιηιηοΓΐ.ίΐ1ϊ ηοβ γογθ ρβΓΪιιηάβΓθβ τη || ο"ε£.]

πλήρης αάά V \ ο-10 δρόσ. - δεξ. οπι Κ\ || 9 χρ. σον V || 9-11 χ. ίν -

τέλ. οιη Ρ ρβτΌπββυβ ββ α ο&Ι&ιηο ίΓ8>£ΪΗ αί ίΓΒ,^ϊΙϊί&τ,βηι ηοβίΓΒπι υΐτ,&β

ρθΓρβίυ&β 8.θίθΓηϊΐ8,ϋς[ΐιβ βι·πΐ£ΐΓ68 η» || 9-10 $οτ άντί δε χαλάμον ? ? || 10 <τε]

δε ϋ || τ. ο.] υίί&ιη ίααπι ( || 11 οτι δε ([)] αντί δε τον Ρ: τβαβΤί β[ 12;

14 (ηΜ ϊΧβτη ς[ΐιθ(1 (); 15 || άχανΰήνον έχείνον ατεφάνον Ρ || άχαν&ών

ϋ || ελ. οπι Ρ || δι' ήμ. οτη ΚΡ: ο{ 6 || στ.] είς ήμας αάά Ρ \\ 12 άμ.]

παρααχε αάά Ρ || οι άγ. σε ομ Ρ\: άβΙ? ίη ίβ ΟΓβάβηίββ ιη (β(ά ομ ηοβ)

ε/ 229, 15 || οί ομ XV || 12"1!1 ής έν. α. Ρ \\ 12 σννδόνος V || » (νεδν&ης

Ό V || χ. ήμ. περ. ομ Ρ || 14 σον] ήμάς ενδναον αάά Ρ || 14-15 άντί - σώμ.

ομ υν ψιοά δθρυΐίπβ ββ ϊη ββριιΙοΓΟ ηοιιο ρΓΟ τηοΓίβ,Ιϋαίβ ηοβί,ΓΕί [ ||

14 μν.] τον μνήματος τοΰ Κ: ^ 283, 1 || χ. τ.] οϋ έτάφης Κ: ΤΐοίβΊ ο(\ \

Μ-15 &ναΧχ . αώμ.] άπολάβομεν έωνίαν ζωήν Κ ώο\λμ ηουβ,πι £τα1ΐ&πι, ηοα»

βαβοαία ΓβίοΓπι&Γθβ τη ηοβ ς[αοςιαβ &οοίρί&ιηιΐ3 οοπιιιιβΓοΐνιπι ίβοαηα ΐη

οβ,βίο \ || 15-269,2 οτι - διχ. (|) ομ ΡΌ τη
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στης καϊ άνεβίωσας, άναβιώσαντες ζήσωμεν καϊ στώμεν προ

σοΰ έν κρίαει δικαία. Και κλάσας την εύχαριατίαν 'έδωκεν

Ούαζάνη και Τερτία και Μνησάρα καϊ τή τον Σιφόρου

γνναικϊ καϊ &νγατρι και ειπεν Γενέσ&ω ΰμϊν ή ευχαριστία

αντη εις οωτηρίαν και χαράν και νγίειαν \ των -ψυχών υμών. δ 83 Β

Καϊ αντοϊ ειπον · Αμήν. Και φωνή ήκοΰσ&η λέγουσα ■

Αμήν μή φοβεϊσ&ε άλλα μόνον πιστεύσατε.

159 Καϊ μετά ταϋτα άπήει Ίονδας συγκλεισ&ήναΐ' οΰ 291 \ν

μήν αλλά και ή Τερτία καϊ ή Μυγδονία καϊ ή Μαρκία

Μαρτνριον του άγιου καϊ ενδόξου αποστόλου Θωμά. ίο

159 Έν ταϊς ήμέραις έκείναις άνήει ό άπόστολος Θωμάς

έπϊ το έγκλεισ&ήναι· καϊ Τερτία σύν Μυγδονία και Ναρκία

7 οί Επο 8, 50

1 ανθείς Κ | πρό] έμπρό Κ: $α· εμπροα»εν? ο{ 275, 3; 264, 13

ΚΡΒΌΤ 2 χ. χλ.] χ. τελέσας ϋ τότε ενλογήσας χ. χλ. V ταντα ειπών

χ. χλ. Β Ιιββο πΜ ρΓΟδβουίυβ ββί πι χαΐ πληρώσας αάά Β || την] τδν άρτον

χαΐ (Κ)Ρ || ενχήν Βϋ εύχαριατήσας Ρ || 3 Ον. χ. οτη ϋ || μνασάρα υ

(</ 263, 8) σεμνησάρα Β <χα\ Μνγδονία χαϊ Σιφόρω} ? (() || χαΐ βχίτ οτη

ΚΒ || τζ τον οτη ΚΒϋ¥ || σημφόρον Β || * χ. 9νγ. οτη ΚΒ || χ. ε.]

λέγων Ρ: ο/' 268, 2 || γινέσ&ω V || ήμΐν Β ϋ ηοίηβ τη || 5 σωτ. χ. χ. χ.

οτη ΚΒ || σωτ.] υϊί&ιη βί <ιιιίβίβιη ( αΐίαπι αβΙβΓη&πι βί αίβοΘΓ» τηϊββη-

οοΓάί&θ τη || χ.] ^τ&ίϊ&ιη Β&ΐηίίβ ιη || νγείαν (Κ)ϋν( ο( 121, 4; 196, 19)

βί αά β&η&ίίοηβπι αάά \ || ημών V οτη ΚΒϋ βί οοΓροπιπι αββΐΓοηιπι

αάά \: <τ/ Ιίρ$%υ,Β 1 ρ 340. 2 || β χ. α.] οί δε V \\ είπαν Κ τό αάά Ρ:

ο/' 146, 20 || ηχ. φ. V || 7 αμήν οτη ϋ βίϊ&πι, αιηβη τη( λέγω νμΐν αάά ΚΒ

ο[υαπι ιΛί αιιάίβηιηί υοοβω 8ί&ίϊιη {οιπ () βυρβΓ Γβ,οϊβπι βιιβ,ιη οεοϊάβηιηί.

βί ϊίβπιπι ιιοχ δοηπϊΐ άΐοβηβ αάά χη\ || πιστεύεται V όντως ονν πράξαν-

τος τον άποατόλου άπίει χαίρων έν τηφνλαχή αάά Ρ: β{ 11

ΚΒΙΐν 8 χ. μ. τ.] τούτων τοίννν πάντων γινομένων πάλιν V πηιϊθ

τη βί ( || άπ.] ό αάά Β V || '/.] μακάριος απόστολος 9-ωμάς V (ΰ/' 11)

αύϋ-ις αάά ϋ (ο[ 270, 1) αμα τον αάά ΚΒ \\ σνγχλεισ&εΐς ϋ έγχλει-

α&ψαι {τεοίβΊΙ ο( 12; 271, 10; 262, 3) έν τη είρχτή (ρ[ 224, 21) V &ά

οηβίοάί&θ βιιβθ οΙϊϋδίΓΐιπι τη || »-» ον μ. ά. άΐΙΊΊ ή 12 ; 236, 6 \\ » ή ίβν

οτη Β: ο/Ί2

Ρ. Σ {Σ = Ρ8Ζ) >» μαρτ.- θ.] άβ Ρ ο/· 290, 21 || μαρτ.] τό μαρτ.

8 || χ. ένδ. οτη 8: άβΙΊ || άπ. θ.] &. τ. άπ. Ζ μαρτνρήσαντος έν τή Ινδία

αάά Ρ || ""^δ,9 έν - έχα»έα»η Ρ ςοϊυ.5: άβ Ρ8Ζ ο[ 290, 21 βί νταβ(

Ρ 11 ίβ;· άπφει?? σ( 8 || 12 τώ Ρ: 4 270, 10; 273, 12; 289, 8
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άπηεσαν και αύται έπϊ τό συγχλειο&ηναι. προς ας εϊπεν

Ίονδας' Θυγατέρες μου, δονλαι Ίησον Χρίστου, ακονσατέ μου

έν τι] τελευταία μου ημέρψ έν νμϊν αποτελώ τον λόγον μου

τον μή λαλησαί με 'έτι έν σώματι, ιδού γαρ αίρομαι άνω

δ προς τον κνριόν μου Ίησονν τον έλεήσαντά με, τον ταπει-

νώσαντα έαυτόν άχρι της έμης σμιχρότητος χαϊ άγαγόντα με

εις διαχονίαν μεγαλειύτητος χαϊ καταξιώσαντα γενέσ&αι με

αντοϋ διάχονον. χαίρω δέ ότι έγγύς 6 καιρός της απαλλα

γής της ένταϋ&α, όπως άπελ&ών απολάβω μου τον μισ&όν

10 άπτιεσαν έπι το έγκλεισ&ήναι. ό δέ απόστολος Θωμάς εϊπεν

προς αύτάς, τοϋ πλήϋους των πεπιστευχότων παρόντος" Θυγα

τέρες και άδελψαι χαϊ σννδονλοι αϊ είς τον κύριον χαϊ β·εόν

μου πιστενσασαι, τον Ίησον μου ϋπηρέτριαι, ακονσατέ μου

έν ταύτη τη ημέρα· τον γαρ έμόν λόγον παραδίδωμι νμϊν

15 και ούκέτι διαλεχ&ήσομαι νμϊν έν τη σαρκϊ ταύτη ονδέ έν

τφ κόαμω τοντφ· ανάγομαι γαρ προς τον κύριον και &εόν

μου Ίησονν Χριστόν, προς έχεϊνον τον πωλήααντά με, προς

84 β έχεϊνον τον έαυτόν ταπεινώσαντα 'έως έμον τον μιχρον | κύριον

χαϊ άνάζαντά με είς μεγαλωσννην αϊώνιον, τον χαταξιώσαντά

20 με λάτρην αντοϋ γενέσ&αι έν αλη&εία χαϊ βεβαιοτητι. απέρ

χομαι προς αυτόν έπιστάμενος ότι ό καιρός συμπεπληρωται

χαϊ ηγγικεν ή προ&εσμία 'ίνα άπελ&ών απολάβω τονς μισ&ούς

μου παρά του κυρίου μου χαϊ &εοϋ' δίχαιος γάρ έστιν ό

ΚΒνν 1 άπείησαν €[245, 1 || ϋβπιπι οΙβιιάβΓΘηί,αΓ ιη

ΚΟΕΙίν 1-3 πρ.-'Ι.] ό δε απόστολος λέγει αντάς Ο άβ ΰαηι$ ϊηίίίο

€[290, 1 βί γταε[ || 1 «ς] 8,ηίβ<ιιΐ8,ιιι ϊη^ΓβάβΓβηίιΐΓ αάά τη: ο/1 271, 10; 272, 9 |]

2 Ίούδ.] δ απόστολος (οπι Κ) θ-ωμάς £¥: ε( 10 || θ-νγ.] βΐ βογογθβ αάά \ \\

μον ρήη$] χαϊ αάά Κ: ο[ 12 || ό.] δε αάά ΐΐ || μον αΙ( οτη Ε || 3 μου ρηιι$

οτη V: άβί ? || 3-4 έν νμ. - σώμ. οτη V || 3 <#> νμϊν ? (|) || άποστελώ Ό

αποστέλλω Ο || 4 εσωμαι Ό || 6 '/.] χριστόν αάά Ο: ο[ 17 || τ. έλ.]

ψχϊ χιβηάίάϋ ( ςαΐ ΓβάβπιΗ τη: ο[ 17; 275, 14; 101, 7 || · «τ ε'ως??

€[18; 121, 9

ΚΟΕΌΥ 3-8 κ. άγ.-διάχ. οτη Ο || 7 δ. μ.] ιτΐ8,§ηϊΐιιάίηθΐη ρβΓρβ-

Ια&ηι (: $οτ αΐωνίαν μεγαλειότητα! || διαχ.] της αάά Ε || αμιχρότητος V \\

'-3 χ. κατ. - διάχ. οτη Ε || 3 αντώ Ό{Κ): ε[ 140, 15 | β-271,3 χαίρω - Χρ.

είμι ο>π II

ΚΟΕ V 9 έντ.] μον αάά ΚΟ(Υ)

Ρ «> τω Ρ: ογ" 269, 12 || 18 έν · ονδε ομ \: άβΙ?? || 13 τ. μ.]

<καί> της ζέμης) σμιχρότητος?? (() €[121, 9 || χνρ. οτη \: άβΙΊ || 23 χ. θ·.

ομ (: άβί??
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έν τέλει· δίκαιος γάρ εστίν ό έμός μισ&αποδότης, οιδεν πώς

δει άμεί-ψασ&αι· ονχ εστίν γάρ φ&ονερός άλλ' 'έστιν φιλότι

μος τοις άγα&οις. &αρρών δε το έαντοϋ χτησμα ότι εστίν

άνενδεής.

160 εγώ Ίησοϋς ονχ εΙμί, δούλος δε Ιησού, έγώ Χριστός 5

ονχ εΙμί, διάκονος δέ Χρίστου ειμί. έγώ &εον νιος ονχ ειμί,

εύχομαι δέ άξιος νομισΟηναι παρ αύτώ. έμμένετε δέ τη

πίστει Ίησον Χριστον' προσδέξασ&ε την έλπίδα τον νιου τον

θ·εον. μη όκνησητε έν άνάγχαις μηδέ διστάσητε όρώντές με

αίχιζόμενον χαϊ σνγχλειόμενον χαϊ άπο&νήσκοντα. έν τούτοις 10

γάρ τό προστεταγμένον μοι υπό τον χυρίον πληρώ, εΐ χαϊ

άπο&ανεϊν μη &ελήσω, ίσως δνναμαι. άλλ' ούτος ό φαινό

μενος ονχ 'έστιν &άνατος, απαλλαγή δέ και τον σώματος

μισϋ-αποδότης μου ό είδώς με πώς δεϊ με λαβείν τον μισθ·όν·

ούτε γάρ πον?]ρός έστιν οντε φ&ονερός' πλούσιος δέ έστιν 15

έν τοις αύτον χαρίσμασιν ούχ 'έστιν φιλόδολος έν οις δίδω-

σιν τε&άρρηχε γάρ τη άνυστερητω αύτον χτηαει.

160 ονχ είμϊ έγώ Ίησονς, δούλος δέ αντοϋ είμι' ονχ ειμί

έγώ Χριστός, διάχονος δέ αύτον ύπάρχω' ονχ ειμί έγώ ό

ν'ιός τον &εον, δέομαι δέ άξιος τοϋ &εον γενέσ&αι. έμμείνατε 20

τη πίστει τοϋ Χριστον' έμμείνατε τη έλπίδι τον ν'ιον τον

&εον· μη έχχαχήσητε προς τάς &λίψεις μηδέ διαιρε&ήτε έπάν

ϊδητέ με νβριζόμενον η οτι έγκέχλεισμαι' αντοϋ γάρ τό -&έ-

λημα εις πέρας αγω' ει γάρ και ηβονλη&ην μη άπο&ανεϊν,

έν Χριστώ οιδα ότι δύναμαι' ούτος δέ ό νομιζόμενος θάνατος 25

ούκ 'έστιν &άνατος, άλλά λνσις από τοϋ σώματος έστιν. διό

χαίρων δέχομαι την τοιαντην λύσιν τοϋ σώματος, ϊνα άπελ-

1 οΓ ΗβΙ) 11, 6 || 22 οϊ Ερίι 3, 13

ΚΟΚ V 1 έν τ. οτη Κ: $οτ έντελή?? 0(280, 12 \\ μια». (|ηι)] δεσπότης

ΚΟΚ χαϊ αάά Κ: </ 8 || 1-272,» οΐόεν - άπελ». οπι ΟΚ

Κν 3 θ-. - χτ.] 8ογ <....> 9αρράίν τοις εαντον χτήμαοιν (ε/' 265, 10)?

οοηΜϋ βηίπι άϊιιΗϊαβ βυ&β ηοη ββ8β άβΓβοίιΐΓΜ ( || τό. ε. χτ.] αντοϋ τοις

οϊχτιρμοΐς V

Κυν ' δε αΐί φ] ούν ϋ¥ έν αάά V || · '/. (()] τον Ζ7(Ρ) || πρ.]

πρ. ονν ΚΌ χαϊ πρ. V (τβΰΙβ?) \: ο[ 1 || 9 όχν. - μηδε οτπ II \\ αμφι

βάλετε (Κ)Ό || 10 α.] ονγχαιόμενον Κ λογχενόμενον V: ο(269, 8 || 11 μοι -

χνρ. (ί) οτπ ΚΌ || 12 Ίσως] ίΟΓ ϊοτε ώς?? (0 ΟΓβάίίϊβ ςαοά τη || 13 απ.

δε] άλλά άπ,. Κ

Ρ 1β $€Γ φειδωλός? (() ρ&ι-οιιβ ιη || 17 χτίσει Ρ \\ 25 $στ οϊδατε?
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292 ^ λύσις' ον γεγη&ώς προσδένομαι, ίνα άπελ&ών απολάβω τόν

ωραίον έχεινον, τον εναπλαγχνον. πάνυ γαρ χέχμηχα ττ] προς

αυτόν λατρεία χαϊ όπερ πεποίηχα δια της αυτόν χάριτος,

χαϊ νυν οΰ μη με έγχαταλίπη. ύμεϊς δέ οράτε μή έπεισέλ&τ]

5 εις ΰμάς έχεϊνος ό εΐΰδύων χαϊ τάς διανοίας διαιρών Ισχυ

ρότερος γάρ έστιν έχεΐνος όν έδέζασ&ε. προσδοχάτε ονν την

παρονσίαν αντον, ϊνα έλ&ών απολάβω νμάς' όψεσ&ε γάρ

αυτόν άπελ&οΰσαι.

161 Πληρώσας δέ προς αντάς τον λόγον είΰηλ&εν είς

10 οίκον σχοτεινόν χαϊ είπεν Ό σωτήρ μου 6 ύπομείνας πολλά

δι ημάς, γενέσ&ωσαν α'ι &νραι αύται ώσπερ ήσαν, χαι σεμναϊ

&ών ϊδω έχεϊνον τόν ευπρεπή χαϊ ενσπλαγχνον, τον έπέραστον.

πολύν γάρ χάματον ύπέστην έν αϋτοϋ έργασία, χαϊ

έμόχ&ησα διά την αυτόν χάριν την έπελ&οϋσάν μοι, ήτις

15 οϋχ όπέστη άπ' έμον. μη ονν ύποδύη νμϊν ό Σατανάς χαϊ

τάς έν&νμήσεις νμών διαρπάση' μη γένοιτο έν νμϊν έχείνω

χώρα" ϊσχυρός έστιν ον νμεϊς ΰπεδέξασ&ε. την τον Χρίστου

παρονσίαν προσδέχεσ&ε· έλϋ-ών γαρ υποδέχεται ύμας' ουτός

έστιν όν διρεσ&ε έρχόμενον.

20 161 Ταντα τελέσαντος του άποστόλον ε'ισηεσαν εϊς τόν

οϊχον εϊπεν δέ ό απόστολος Θωμάς· Ό σωτηρ ημών ό πολλά

παϋ-ών δι ημάς, γινέσ&ωσαν αί &νραι αύται ώσπερ ησαν,

19 οΓ Μβ,ΜΙι 27, 64

Κυν '-β ϊνα - άπελ». οτπ V

Κν 1 άπελθ.] ίχεϊ αάά V || 8 ενσπλ.] ςιαβπι &πιο, <μιΐ απιαΤΛίτ [

πιϊββήοοΓάθΐη ιη : ο{ 12 || 2-4 πάνν - έγχ. οτη V \\ 3 οπ. π.] $α· νπερ-

πεπόνηχα?? πεπλήρωχα?? ([) || 4 έγχαταλείπη Κ άβββπηΐ [ || ημείς V

ομ Κ || #ε δρ.] όρ. ονν Κ || έπεισέλθ-ψε V || 5 είς] έφ' V || είσδννων V \\

αϊρών V || 6 έδ.] νΰν αάά V || προαδοχεισατε Κ || ονν 07Π Κ || 7 αντ.]

πάντοτε αάά V || ημάς Κ άγνάς χαϊ χαΒ-αρας χαϊ παραστήσει τω &εώ

χαι πατρϊ χαϊ ο'ντως αάά V || 7-8 άπ. ο. α. (οτη γαρ) βί αάά χαϊ χαρήσε-

οϋ-αι χαϊ την χαράν νμών ονδείς αίρει αφ νμών V

ΚΟΚυν » αντονς Κ || »-10 είοήλ»εν ■ αχοτ. χ. οιη Ο || 9 είσ.] γθ-

οθρβηιιιί 8β οιηηβΒ τη ίητχο ϊβπιητ, [: «τ εΙσήλ&ον? || 10 εϊπεν ^Ιονδας^?

([) άϊχίί ΤΗοιηββ τη || π. νπομένων V || $βτ νπομένων?? ([?) ψιι ρβΓΤ,τιΙΐβϋ

τη: ο[ 22 || 1 1-273, 1 αϊ 9. - αφ.] αϊ Ο \\ 11 γινέο9ωοαν Κ: ο( 22 || "-272,1 α.

ε.] οεμνννέσ&ωσαν Κυ{¥): $βτ οημαινέο&ωσαν ? ([τη)

Ρ 18-19 ούτ. - ίρχ.] ίοο ββί ιΐ08 Λίίίβ βί τιϊάβϋϋίβ βιιιη [ || 19 εστ

ίρχύμεναι?? || » ςϋΓ γενέα»ωσαν? ο( 11 βί 273, 11
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'ίσ&ωσαν έν ταϊς αυτών σφραγΐσιν. Καϊ χαταλείχρας τάς

γυναίκας άπήλ&εν συγχλεισ&ησόμενος. έχεϊναι δέ έλνπονντο χαϊ

εκλαιον ειδυϊαι ότι απολέσει αυτόν Μισδαΐος 6 βασιλεύς.

162 (3) Ό δέ Ιούδας άπελ&ών ευρεν τους φύλακας μαχο- 236 τ

μένους και λέγοντας" Τί ημάρτομεν είς τον φαρμαχόν έχεϊνον; 5

ότι τέχνη μαγική άνέφξεν τάς θύρας τον δεσμωτηρίου χαϊ

βούλεται πάντας τους δεσμώτας φυγαδεϋσαι. αλλά απελθόν

τες μηνύσωμεν τω βασιλεϊ περϊ της γυναικός αϋτοϋ και του 293 \?

υΐοϋ αϋτοϋ. Λεγόντων δέ ταϋτα των δεσμοφυλάκων Ιούδας

σιωπή κατηκροάτο. Άμα δέ ίω&εν άναατάντες άπηλ&ον προς 10

χαϊ σφραγίδες έπιτι&ώσιν αύταϊς. Και χαταλείχρας αντάς

άπήει έπϊ τό έγχλεισ&ηναι' αύτα\ δέ ό&υμονσαι 'έχλαιον, μι)

εϊδυϊαι ότι Μισδαΐος απολύει αυτόν.

162 Εχιρεν δέ | ό απόστολος τονς φύλακας διαμαχομένους 85 β

/.αϊ λέγοντας" Τί ημάρτομεν είς τοντον τον μάγον; ήνέφξεν 15

γαρ τάς θύρας τη τέχνη αϋτοϋ τη μαγική, και ηβονληθη

πάντας τονς κατάκλειστους φυγαδεϋσαι. άλλ' άπελ&όντες

ανενέγκωμεν τφ βασιλεϊ, εϊπωμεν δέ αύτω περϊ της γυναικός

αϋτοϋ και τον υ'ιοϋ αυτοϋ. Ταΰτα δέ διαλογιζομένων αντών

ό Θωμάς ήσνχαζεν. όρ&ρίσαντες ονν άπηεσαν προς τον 20

Α. Ω (Ω = ΚΟΚυν) 1 κατ.] Γβάϊί Α: ο/1 289, 20 Η ρτα^ || κατ. -

συγκλ.] αϊ Ο || 2 άπ.] καϊ πάλιν ήλ&εν Α || ανγκ. ((πι)] έν τώ αντον (αντώ

(IV) τόπω Ω || 3 είδ. ((ιη)] ΙδοΙαι V οιη Α \\ άπόλη Α || αύτ.] δ αάά Κ \

μιαδέος Α οοη$Ιαηίετ \ ροεί βαα. Οοηβαπιπιβϋο Ιαά&β ΤΗοπι&β αάά ( || 4 '/.]

&ωμάς Α απόστολος XV τον χριοτοΰ &ωμας αάά V || φύλ.] πρδς εαυτούς

αάά Ο ίηίβΓ ββ αάά χη || »-» τί - άλλα] ετι Ο \ 5 ημ.] ημείς αάά XV ||

είς - έκ. οτη Ω || β μαγ. ((ιη) οτη ΚΕΌ χρηαάμενος αάά Α ανοίγει Ω βρβ-

πιϊί ιη (: ο( 15 || τ. τ. δ. 9. Α || δεομ.] ό φαρμάκος έκεΐνος αάά Ω ||

6~7 κ. β.] βονλόμενος Ω βί νιοΐιιΐί τη[ || 7 πάντας (|ιη) οτη Ω || άλλ' Ε ϋ ||

8 <#αί ε'ίπωμεν αννφ χαί> περί ? (ί) || 8-9 περί - νι. α.] οτι ή γυνή σου καϊ

δ χΑός αον απέρχονται πρδς την φνλακην έπΐ τδν μάγον τοϋτον καϊ δι'

αυτούς άπολέοει αυτόν ίν τάχει Ο φΐΐ υβηίπηΐ αά βιιπι αάά ( || ^Τδ,2 λεγ. -

Ί. οτη Α

ΚΟΚνν »-10 λεγ. - κατ. οτη Ο || 9 των δε δ. λεγ. ταντα V \\ τ. δ.

ταΰτα [οπι δε) Κ || ταντα] αντων Ε || '/.] ο Ιούδας Ε δ απόστολος Κν

»ωμάς αάά V || 10 8. - άν.] οι δε φύλακες Κ \\ δμον V \\ δε] καϊ αάά Ο \\

άν. (0 οπι Ό οΐ φύλακες αάά V || άπελ&όντες ΚΙ]

Ρ 11 5θ· έπιτε&ώοιν? ο[2Ί2, 22 || 12 τώ Ρ: ^269, 12 || αύται Ρ [

μη άΐΙΊ || 13 μήσδαιος Ρ \\ ιο· άπολλύει? άπολεϊΊ \\ 18 <καΐ> περΙ? (()

18
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Μισδαϊον τον βασιλέα και ειπον ΪΑπόλνσον δέσποτα τον

φαρμαχόν έχείνον η άλλαχον που φρουρη&ηναι κέλευσον ους

γαρ ή ση ευτυχία δεσμώτας συνέσχεν χλείααντες &ν ωρφ τάς

■Θ-νρας διεγειρόμενοι άνεφγμένας ενρίσχομεν. άλλα και ή

5 γυνή σου χαϊ 6 ν'ιός σου μετά των λοιπών έκείνων ονκ αφί

στανται τον ανδρός. ΙΛκονσας δε ταΰτα 6 βασιλεύς ηλ&εν

έπισκεψόμενος τάς σφραγίδας άς περιβεβληκει ταίς &ύραις'

χαϊ ενρεν τάς σφραγίδας ώσπερ ήσαν. χαϊ λέγει τοις δεσμο-

φνλαξιν' Τίνος ϊνεχεν χμεύδεσ&ε; χαϊ γάρ αϊ σφραγίδες αύται

10 σώαι διατελοΰσιν χαϊ πώς λέγετε την Τερτίαν χαϊ την Μυ-

γδονίαν άπέρχεσ&αι εις το δεσμωτηριον; Και οι φΰλαχες ειπον

Ήμεϊς τά άλη&ή εϊπομέν σοι.

βασιλέα και 'έλεγον αντώ' Κύριε ημών βασιλεϋ, τον φαρμαχόν

έχείνον 'έχβαλε χαϊ άλλαχού αντόν κατάχλειστον ποίησαν, ον

15 δυνάμε&α γάρ αυτόν τηρεϊν εΐ μη γάρ η ση τύχη τό δεσμω-

τήριον έφύλαξεν, έπεϊ πάντες άν οι κατάδικοι 'έφνγον. ηδη

γάρ δεύτερον ενρομεν τάς -&νρας άνεφγμένας. αλλά και ή

γυνη' σου ώ βασιλεϋ χαϊ 6 υιός χαϊ οί λοιποί ούχ άφίστανται

άπ αντοΰ. Ταΰτα ακούσας ό βασιλεύς άπελ&ών ευρεν τάς

20 Ιπιχειμένας σφραγίδας σφας' κατεμάν&ανε δέ χαϊ τάς &ύρας,

χαϊ 'έλεγεν τοις φύλαξι' Διά τί ψενδεσ&ε; α'ι γάρ σφραγίδες

αφαί εϊσιν πώς είπατε ότι Τερτία χαϊ Μυγδονία 'έρχονται

προς αυτόν εις τό δεσμωτηριον; ΟΊ δέ φύλακες ειπον Ημείς

την άλή&ειαν εϊπομέν σοι.

1 και οηι ΚΤ] ]| είπαν V ανζώ αάά Κ \ || δέσπ. απ. V άοπιϊηβ ηοδίβι·

Γβχ βηΐ; πιϊίίβ ( || δ.] ώ δ. Κ: ο( 18 || 2 η - χέλ. οηι Κ \\ η (()] β4

ιηα || πον οηι ΚΟ || φρ.] αντόν αάά Κ || 3 χλ.] ημείς αάά V || 4 διεγ.

οπι ( 8ΐιι·£βιιίίΙ)ΐΐ8 ιη || άν.] αντας αάά ΚΟΚ ββοιιηάο αάά ιη 1)ί8 αάά α ||

ά. χ.] θί ( θϋαπι ιη: ο[ 213, 26 || « τ. δε αχ. 0 : ί/" 19 \\ 7 έπιπχεψά-

μένος ΟΚν || περιβέβληκεν Κ || 8 τ. αφ. (()] αντάς ΟΚΙΐν σώας αάά ΚΫ:

ή 20 || ιό. η. οηι Κ || χαϊ λ,] λ. ούν ΟΚϋ || 9 τί ΟΕ || εν.] ούν ΚΟΚ:

ο[ 162, 12; 198, 2; αϊ || ανται οηι Κ¥ Ηαπιπι άοπιαιπη { || 10 διατ. σώες

V 1| σώαι οηι ΪΙ ιιί βΓ»ηί ϊιηρΓβ888, | || την αΐί] τον Κ οηι ΚΟ V ||

μισδαϊον Κ || 11 άπ.] &Α βιιπι αάά { || δεσμ.] προς τον ξένον έχείνον αάά V ||

11-12 χαϊ - σοι οτη II || 11 εϊπον] βασιλεύς αάά V: </ 12 || 12 ήμ.] μεν αάά

Κ || άληθ-ες Κ || εΐπαμέν ΟΚ λέγωμεν Κ || σοι] βασιλεϋ αάά Ο βασιλεύς

αάά ΚΚ (</ 11) αν ούν εί' τι κελεύεις πράττε αάά V

Ρ 16 έ. π.] έπίπαντες οΐϊηι νεβηβτ: ο/' ΒιΜηιαηη ΚΙιβίη Μιιε ίΐν

(1899) ρ 94'\\ 20 £.] θ. χεχλεισμένας ν&ΐηβν
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163 Μετά δέ ταύτα εισηλ&εν ό βασιλεύς εις τό δεσμω-

τηριον και μετεπέμψατο τον Ίονδαν. έλ&ών δέ όπέδυσαν

αυτόν καϊ περιζώματι περιέζωσαν και έστησαν έμπροσ&εν

τον βασιλέως. (4) ό 5έ Μισδαϊος εϊπεν αντω' Αοϋλος νπάρ-

χεις η έλεν&ερος; \ Και 6 Ίονδας' Ειμί δοϋλος και την 5 237 Τ

κατ^ έμον έξουσίαν ουκ έχεις ουδέ όλως. Και Πώς φησιν 6

Μισδάίος δραπετεύσας εις ταντην αφίκου την χώραν; Και

ό Ίονδας' ΤΗλϋ·ον ένταν&α ίνα πολλονς σώσω, κάγώ δέ δια

163 Ό <ϊέ Μισδαϊος απελ&ών είς τό δεσμώτηριον έκα-

&έσ&τ/' μεταπεμ-φάμενος δέ τον άπάστολον Θωμάν έκδύσας 10

αντον ϊστησεν έμπροσ&εν αντον, καϊ λέγει αντω· Αονλος ει

η έλεν&ερος; Θωμάς εϊπεν Δοϋλός ειμι ένός μόνον, ου συ

έξουσίαν ουκ έχεις. Ό δέ Μισδαιος λέγει αντω· Είς ταντην

την χώραν πώς φνγών έλ?}λυ&ας; \ Ό δέ Θωμάς εϊπεν Έπρά&ην 86 β

παρά τον δεσπότον μον έν&άδε, Ίνα πολλούς σψσω καϊ δια 15

τών σων χειρών μεταστώ τούτον τον κόσμον. Ό δέ Μισδαϊος

1 μετά - δισμ. οηι Ό || μ. δέ τ.] τότε V βί \ »νιΐ6ΐη ιπ || δ β. είσήλ-

&εν V || $οι· διχαστήριον?? (ί) ββοΓβίαπο ιη 8β11» ϊικίίοίβ δ: «/" 9 || 2 '/.]

άπάστολον (IV 9ωμάν Κ

Α. Ω (Ω = ΧΟΚυΥ) 2 έλϋ-.] τεάίί Α: 4 213, 9 || £ &] τον δε έλ-

&όντος V έλ&όντος δε αντον Ο(Β) V χαϊ έλ&όντος αντον και Κ || 1-3 άπ. - π.

χαϊ ([)] άποζώαάντες αντον Ω\\3 χαϊ αΙί\ όντως έχοντες αάά Α || £μπ.] προ

ΟΚυν: ο(269, 1 || 4 <Κ·] βασιλεύς αάά ΚΟ &\\Μ.οηιΟ& \\ αντω (()] προς τον

άπάστολον Κ οηι ΟΚϋ || 5 δ οηι ϋ: ε/~8; 276, 5 || '/.] &ωμάς Α. ΚΟ από

στολος V εϊπεν αάά Κ άπεχρ19η χαϊ ειπεν αντω αάά Α: ε/" 8; 276, 5 ||

£. δ.] ονχ ε. δ. Α ενός ε. δ. ΟΕ (ε( 12) δ. ε. ϊηοον χριατον V δ. ε. έν

ώ νπάρχω V || ειμί οτη Κ || χαϊ] αν Ο »1 ίνι (: ε( 12 || την οηι V \:

άεΙΊ || β ονδολως 'ε'χ. χ. έ. έξ. (οπι ονχ) V || ονχ οηι Α αάά α \\ ονδ1

ΚΟΚΐΙ || χαϊ (ί) οηι V || πώς (|) οηι Ω οντ &: ε[ 14 || εφη Α άίοϋ \:

4 13 || ' Μ.] βαοιλενς V || άφήχω Α \\ » δ οηι ϋ: ε} 5 \\ Τ.] &ωμας

Α. Ο απόστολος Κν εϊπεν αάά Α (ε/~ 5) άλι&ός εϊπας οτι έδραπέτεναα

δούλος γαρ εΐμην τον χνρίον μον Ιηαον χριατον χαϊ πέπραχέν μαι ίν-

ταν»α χαϊ αάά Κ: ε( 14 \\ ίντ.] οδε Κ \\ δε οηι (Κ)ΟΚ¥

Ρ 9 $ΰΓ διχαατήριον?? ο[ 1

Ρ. Σ (Σ = Ρ8Ζ) 10 μετ.] αοαάίί Σ: 4291, 14 || δε οηι Σ \\ έχδ.]

έχέλενσεν έχδν&ηναι Σ || 11 ϊστ. ε. α.] χαϊ στήναι {σταθ-ήναι Ζ) γνμνδν

Σ 1| λ. α.] έξήταζεν αντον λέγων Ρ \\ 12 θ. ε. οηι Ρ || ένός] χαϊ αάά

Σ || αν οηι Σ: ο[ 5 || 13 εϊπεν πρδς αντον Ρ: ο( 6 \\ 11 ώς Ρ: 4 6 ||

ο δε οηι Σ: 4 16 ! 276> 12 >' 13 > 16 II 16 τοϋ *όομον τούτον Σ \\ ό δέ

οηι Σ: ε/' 14

18*
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των χειρών σου αποστώ τον σώματος τούτον. Λέγει προς

294 \ν αντόν ό Μισδαϊος· Τις έστίν σον ό δεσπότης; και τί αντω

όνομα; και ποίας χώρας; Ό κύριος μου φησιν ό Θωμάς 6

έμός δεσπότης και σός εστίν, κύριος ύπαρχων ουρανού τε

ό χαϊ γης. Και 6 Μισδαϊος Τις λέγεται; 'έψη. Και 6 Ίουδας'

Ου δννασαι άχονσαι το αλη&ινόν όνομα αυτού έν τφ καιρώ

τούτω, λέγω δέ σοι το προς καιρόν αντω έπιτεΟ-έν όνομα

Ιησούς ό Χριστός. Και ό Μισδαϊος Έγώ ούχ ήπείχ&ην

φησίν σε όπολέσαι, άλλ' ηνεσχόμην σύ δέ έπίδοσιν έποιησω

10 των σων 'έργων, ώστε τα φάρμακα σου έν πάση τη χώρα

ειπεν Τις έστιν ό κύριος σον; και τί τό όνομα αντοϋ; και

ποίας χώρας έστίν; Ό δέ Θωμάς ειπεν Ό έμός κύριος δεσπό

της σού έστιν και κύριος έστιν ονρανον και γης. Ό δέ Μισδαιος

λέγει' Τί τούτον τό όνομα; Λέγει ό Θωμάς· Ον δννασαι τό

1δ άλη&ινόν όνομα αντοϋ άκονσαι έν τφ καιρώ τοντφ· τό δέ

δοθ·έν αντω όνομα Ίησονς Χριστός. Ό δέ Μισδαίος λέγει

αντφ' Έγώ ονκ έτάχυνα τον άπολέσαι σε, άλλα μαχρο&νμίαν

προς σέ πεποίηκα· σν δέ τοις έργοις σου τοϊς πονηροϊς προσ-

&ήκην πεποίηκας, και τα σα φάρμακα είς πάσαν την χώραν

20 διεδό&η και ηκονσ&η. αλλά τοντο ποιώ ϊνα τά φάρμακά

1 χ. α.] σων χ. ΚΚυν || άπ.] από αάά ΟΕ \\ σιάμ. τ.] ιηιιηάο [:

ί/275, 16 || τούτον] μον ΚΟ || α. ο.] τό δ. αντοϋ Κ || 2 αντον Ο

οηι Ε τό αάά ΟΕ τω αάά α || 3 και] έκ αάά ΟΕνν.· ο/" 4; 12 \\ οηϊαβ

Γβροηϊβ {αάΐ άοππηιιβ ββί?) ιη || χώρ.] νπάρχεις αάά ΚΟΕ\ αβηϊβ αάά

'ά (οί 12) κώ έκ τίνος αάά Α || 3-5 ο κύρ. - ϊφη ({) ο?η Ω || 3 ο κ. - θ.]

»ατ ΚαΙ 6 "Ιούδας- Ό κ. μον? ΰ/"5\\δ βχίτ άβΙΊ || » εφη άβΠ || 7.] 9ωμάς

Α. Ο απόστολος Κ¥ φησην αάά Κ εφη αάά V || 6 ον] έάν Α ννν ον Κ |

άκ.] γνώναι εφη Α αιιάίΓΘ τη( || αϋτ. όν. ϋν || 7 λέγω βί σοι οπι ί ,|

πρόακαιρον Α. ΟΕΐΐν πρός κερω Κ ίη Ηοο βαββηΐο ιη οιπ \: ο( 16 || έπι-

τη&εν Α έπιχλη&εν ΚΕ \\ 8 6] έστιν ό ΟΕ (ηοΙβ?7) έστιν ϋν οτπ Κ \\

Χρ.] καλείται αάά Κ || Μ.] φησίν αάά ΟΕ ϋ λέγει αάά Κ || 9 φησίν οτπ Ω \\

σε οτη ϋ || άπόδωαιν Α || 10 σων οτη Α || 10—277,1 άκ. έν π. τη {οηι Ο) χ. Ω

τις - Μ. λ. οτπ Ρ || 12 ό δε οηι 8Ζ: ο( 275, 14 || 13 τον ονρ.

κ. της γ. 8Ζ \\ ό δε οιπ 8Ζ: </27ΰ, 14 || 14 λ. ρΗιΐϊ] ειπεν 8Ζ έξετάζω

αε ειπείν αάά Ρ8{Ζ) \\ λ. δ θ.] λ. αντω 9. Ζ 9. είπεν Ρ8

Ρ. Σ (Σ = Ρ18Ζ) 14 ον] ϊηαρίί I || 15 άλ.] μα&εΐν αάά Ρ || αντον\

η αάά Ρ || έν τ. κ. τ.] ηαηο Ιιοο ίβπιροΓβ \ οηι ΡΣ8 ηι \\ 10 χρηματισ&εν

Σ || Χρ.] καλείται αάά Σ \\ δ δε οηι Σ: ο[ 275, 14 \\ 1β~17 λ. α.] είπεν Σ \

17-18 αλλά - πεποίηκα οηι Σ || 18-19 σν - πεποίηκας οηι Ρ || 19 χαϊ τά] τά

γάρ ΡΣ8 τά Ζ || τήν οηι Ρ || 20 κ. ήκ. οηι Σ: άΛΊ ο/" 149, 18
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άχονσ&ήναι. αλλά νϋν τοΰτο πράξω ϊνα σου τά φάρμακα

σνναπόληται χαϊ ϊνα 11- αυτών χα&αρεύση τό 'έ&νος ημών.

Καϊ 6 Ιούδας 'έφη' Ταΰτα α λέγεις φάρμακα ευεσ&αί μοι

και των έντεΰ&εν ουδέποτε άποστησονται.

164 (5) Λεγομένων δέ τούτων 6 Μισδαϊος έβουλεύετο 5

ποίο) τρόπω αυτόν φονεύση' έφοβέϊτο γαρ τον περιεστώτα

οχλον, πολλών αύτω πιστευσάντων, καϊ πρωτευόντων τινών

άναστάς δέ παρέλαβεν τον Ίούδαν 'έξω της πόλεως" συνη-

κολού&ουν δέ αντω ολίγοι στρατιώται με&' όπλων, ο'ι δέ

λοιποί όχλοι υπενόονν τον βασιλέα \ βούλεσ&αί τι παρ αυτόν 10 238 τ

σον συν σοι άπέλϋη καϊ ?} ημετέρα πατρίς τούτων κα&αρισ&η.

Λέγει προς αυτόν ό Θωμάς· Ταΰτα τά φάρμακα καϊ συν

έμοϊ άπέρχεται έμοΰ έντεν&εν έξορμώντος, καϊ τοΰτο γίνωσχε

ότι ονδέ των έν&άδε άπολιμπάνομαι.

164 Ταΰτα ειπόντος τον αποστόλου έσκέπτετο ό Μισδαιος 15

πώς αύτόν β·ανατώσψ δια γαρ τον πολύν όχλον τών υπη

κόων αντον έφοβεϊτο' πολλοί γαρ καϊ τών έξάρχων καϊ τών

έν υπέροχη όντων έπίστευσαν εις αυτόν. \ παραλαβών ουν 87 β

αύτόν έξηει 'έξω της πόλεως" συναπηεσαν δέ αύτω καϊ στρα

τιώται 'ένοπλοι' οί δέ όχλοι ένόμιζον οτι ό βασιλεύς μα&είν 20

1 ά. ν.] ν. ούν V ά. χαϊ ν. ΚΟΚΌ || τοΰτο πρ.] πρ. τό κατά σον

τέλος Ω \\ εον σοι?? \\ 3 ο. κ.] χ. α. Α || σνναπόληται <σοί>? || "να ίξ α. β)

οτπ Ω || χα9αριιναη ΚΟ(Κ)ϋν || 3 '/.] »ωμας Α. Ο άπόστολος V || 3~4 Ιι&βο

πΐ8,1ββοΪ£ΐ πιβοιιιη &1>ίΊ)ΐιηΙ, 8β4 Ιιοο οο£ηο8θβ ςινιίίΐ ηβο Ηϊο άββπιηί ιη:

ή 12 || 3 λ. φ. & Α || εν εαται (Κ)Οϋ¥ 'έψεται Α: $ογ εψεα»αΙ? ({) ||

4 χαϊ ομ \: άβΠ || μηδέποτε άφιοτάμενα εαται Ω \\ 6 φονεναειεν Ό οοοίάί

ίαββΓβί τη( || 7 αυτών Βϋ οπι Κ || πρ.τιν. οηι Ω άβ βπήηβηΐϊοηβιιβ ηϊτϊί

τη || 8 χ. '/.] τ. 9ωμάν Α. ΟΚ τ. άπόστολον Κ αντον V \\ 9 όλ. (()] πιιιΗϊ δ

οηι ιη || 10 λοιποί (δ) οηι Ο \χη: οΓ 20 \\ όχλοι οηι ϋ || 1(^78,1 ύπ. -

μανθ-.] έμειναν Κ || 10 έπενόονν Α || βονλεϋεο&αΐ ΚΟϋΥ || περί ΚΟΌ

μετ' V

12 λ. - θ.] 9. ε'Ιπεν Σ \\ ,2-'3 χαϊ α. I] α. ϊ. ούχ Σ || 13 απέρχονται

Σ || έν#εν έξορμοΰντος ΡΣ8{Ζ) || γίν.] εση γινώαχων Ρ οο^ηοβοβ τη ||

14 ίνταν&α Σ || βογ απολιμπάνονταιΊ άββπιηΐ ιη || 15 τον απ. είπ. ΡΜΖ)

αϊ 8 || 13 πώς] τό πώς ΡΖΖ: τΐοίεΊ ο{Ί25, 20; 134, 10; 204, 9; 219, 2 \\

ϋ-ανατώσει Ρ8(Ζ): ο[ 6; 219, 2; 114, 3 || ρΓορΙβΓ πΐ3,£η&ιη ιηιιΙΙΗιιάϊηβιη

φΐ&θ αάθΓβ,ί ( || γάρ οτη Ρ \\ τό Ρ: ο( 6 \\ 1β_" τ. ύπ. α.] προοέχειν αντώ χαϊ

άχονειν Ρ: άνΙ?? ο(Ί || 17 αύτόν Ζ \\ χαϊ ρτϊχΐί ο?η Σ \\ 18 ε. α.] τώ χνρίω

Σ || 19 αυτόν] ό βασιλεύς αάά {Ρ)Σ8(Ζ): ο(20 || σνναπείηοαν (Ρ)1{8)Ζ \\

χαϊ ομ Σ || 20 δ. (()! λοιποί Ρ οηι 18: ο( 10 \\ ό β. οτη Σ: ο} 19
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μαν&άνειν χαϊ έατώτες προσεϊχον αντφ. ώς δέ προηλ&ον

τρία στάδια, παρέδωκεν αυτόν στρατιώταις τέσσαρσιν και ένΐ

των πολεμάρχων, προστάξας αύτοις είς τό όρος αύτόν άνα-

γαγόντας λογχιάσαι. αϋτός δέ εις την πάλιν νπέστρεφεν.

ν? δ 165 (6) ΟΊ δέ παρόντες 'έτρεχον Ιπι τον Ίονδαν άρπάσαι

αυτόν προ&υμούμενοι. αϋτός δέ άπήγετο συμπαρομαρτούν

των αντφ των στρατιωτών ανά δυο έπ' αμφότερα μέρη μετα-

κεχειρισμένων τάς φλαμίας, τον πολεμάρχου της χειρός αντόν

τι θέλει παρ' αϋτοϋ, και ίστώτες προσεϊχον. περιπατησάντων

10 ο*έ μίλιον %ν παρέδωκεν αύτόν τίσσαρσι στρατιώταις και ένϊ

έξάρχφ παραγγείλας αντούς

άγαγεΐν αυτόν είς τό όρος Απελθόντες αναγάγετε αύτόν

κάκεϊ τούτον λογχεύσαντας είς τό όρος και άνέλετε αντόν

τελειώσαι, χαϊ πάλιν αντούς ξίφει. Ό δέ βασιλεύς ύπέ-

1δ είς την πάλιν νποστρέψαι. άμα στρειρεν είς Άξούμην την

δέ τούτο τοις στρατιώταις πάλιν,

είπεϊν ύπέστρεψεν χαι αυτός

είς την πάλιν.

165 Οι δέ άνθρωποι 'έτρεχον οπίσω τον Θωμά, θέλοντες

20 αύτόν λυτρώσασθαι τού θανάτου, άπήεσαν δέ δνο έχ δεξιών

τον αποστόλου και δνο έ| ευωνύμων δόρυ χρατονντες, ό δέ

1 μαν&. οτη ΚΟΌΥ άίβοβΓβ ηφ </277, 20 || αντοϊς ϋ{?) V \\ προή)Μν

V (τη δ) τά αάά V καν αάά V || 2 πιβάί»ιη ίβΓβ ρβ,Γίβπι πιΠίαι-ϋ τη (() ||

τέασ.] ο[\ιίη(1βοϊπι δ («/" 282, 7) οτη \ νρι&ϋχιοτ τη || 3 πολ.] πέμπτω αάά

ΚΚΌ || ί. - άν.] άνενέγχαι α. ε. τό ο. χαϊ V || το οτη ΟΗΌ Ητιηο ( || άναγ.

οτη ΚΟΜΌ || 4 λογχενοαι ΚΫ (413; 280, 2) %\&δλο ρβΓουίβΓβηί τη 282,

7 £ίρ$ίη$ I ρ 236) έχει αάά V 11>χ αάά τη || νπέστρεφεν (Γ«€ίβ??) ε. τ.

η. V || * Υ.] 9-ωμάν Α. ΟΚ άπόοτολον ΚΥ || 6 άη. ονν αντ. V || παρο-

μαρτονντων Ι] ανμπαρομαρτύρων V ανμπαρόντων Α || 7 "να Α ήσαν δ&

Τί$οηεηάοτ( || '^ΐθ,1 μετ. - αγ. οτη V || 7 μεταχεχειρισμένοι Α || 6 φαρ-

μαχίας Α || ^Τθ,1 τον - βαδ.] ϋΐβ αιιΐβια βπιϊηβηϋοΓ ίβηβΠΒ ηι&ηαιη βϊα8

Ρ»γϊΙθγ ίηϋθάβΙ)&<; τη || 8 ταΐς χεραιν αντών ΚΟΚΌ

8 #. π. αντών τι Ρ || #. τι 18 || τι ο>η Ζ || »-10 περ. - $ν οτη Ζ \\

10 Λ] αντών ώσεί αάά Ρ£8: </ 2 || %» οτη ΡΙ || τέσσ.] τρεις Ζ || οτρα-

τιώτας ΡΖ || 11 π. α.] λέγων Ζ || αντοΐς ΡΣ8

ΐ2-ιβ ρ £( ς Ββραταύτη ρο$ηϊ

15 άξονμήν Ρ άξονμη £ ανξονμην Ζ οτη (δ(τη): ΰ/~ ίϊρήν* 1 ρ 236;

286 || 16 Λ] δε τώ ΫΒβηβΓ

19~"> οϊ - 9αν. οτη Σ || 20 άπείησαν Σ \\ 21 τ. άη. &ωμά ρο$( ενων.

Σ || δόρατα χρ. Σ ((?) ιιηαβ ςιιιίδςιιβ οτιπι Ιβηοβα ίη πι&ηιι βυ& α
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κατέχοντος καϊ προς τιμήν άγοντος, και &μα βαδίζων ό

Ιούδας 'έλεγεν "Ω τα άπόκρνφά σον μυστήρια ότι μέχρι της

τον βίον τελεντής έν ήμιν πληρούται· ώ πλούτος της χάριτος

σου έκεϊνος ος ού σνγχωρεΐ ημΐν 'έσεσ&αι τον κατά σώμα

πα&ώς. Ιδού γαρ πώς τέσσαρες με διειλήφασιν, έπειδηπερ 5

έκ των τεσσάρων στοιχείων έγενόμην και εις με άγει, έπειδή-

περ ένός είμι, προς ον άπειμι, πάντοτε άοράτως. ννν δέ μαν-

&άνω ότι 6 κύριος μον, έπειδηπερ έξ ένός ην, προς όν άπειμι,

τον και σνμπαρόντα μοι πάντοτε άοράτως, νφ' ένός έπλήγη'

έγώ δέ, έπειδηπερ έκ τεσσάρων ειμί, ύπό τεσσάρων πλήσσομαι. 10

έξαρχος κατειχεν της χειρός αντον νποβαστάζων αντόν.

'έλεγεν δέ ο απόστολος Θωμάς' *Ω μυστήρια απόκρυφα, άτινα

'έως της έξόδον ημών έν ημΐν τελείται" ώ πλούτος της αντον

δόξης, ός ον συγχωρήσει ήμ'ιν καταπο&ήναι έν τω πάβ·ει τον

σώματος. τέσσαρες είσιν ο'ι καταβάλλοντες" έκ τεσσάρων 15

γάρ γεγένημαι' εις δέ ό ϊλχων με· ένός γάρ ειμι καϊ προς

αντόν απέρχομαι, και τοντο ννν μαν&άνω, ότι ό κύριος

μον και -Θ·εός Ίησονς Χριστός έξ ένός ών έξ ένός ένύγη, έγώ

δέ έκ τεσσάρων υπάρχων έκ τεσσάρων νύσσομαι.

'« οί' Ιο 19, 34

1 κατέχοντες ΚΟΚ οηι ϋ\\ κ. πρ. τ. &γ. οηι ΚϋΆΙ] βί βοβΐίηβηΐθ (():

ο(11 Ι 'άμα] οπι ( | βαδ.] οηι Α\: ί/Ίη (278, 8) || 3 '/.] 9ωμας Ο απόστολος

Κν μακάριος απόστολος Α || άπόκρν . . . υ Α φάαο ίη Ιϊίιιτα α || κρύφια

ΚΟΚυ || σον οη{: άβΙ? ο( 4 || μνοτ.] κύριε αάά Α. V ίησον αάά Κ0Κ\\

οτι] φΐββ |: ια· ατινα?? ο{ 12 || 3 ω] 6 Α || πλ.] τον πλούτου Ω ||

4 άβΐ σον? (ί) ϋ( 2 || έκ. ομ Ω: $ΰΓ έκείνου? ([) \\ συγχωρείς ΚΟΚΖΙ \\

εα. οηι ΚΟΜ: ίΰΓ αίαϋ-έσθ-αι (() || σώματος Ω || 5 παβ-ώς ιιιρ αβΓ α αηΐβ

π Α πό&ου Ω: εετ πάθους (() || ^β Ιδ. - οτι αϊ { || 6 πώς οτη Α \\ διειλ.

με ΚΟΤ]{Κ) || μεν Α. (Κ) || 5-0 έπειδ. - έγεν. οηι Α. Ε ψιϊ («τ φΐϊα) βχ

ηιιβ,ΙίϋοΓ οοΪ88βηί (λτ οοΐβββί) βίβπιβηΐϊβ τη || 6 ρο,ιί στοιχείων άββώΐ Ο

Α. Ω (Ω = ΚΚυν) · καϊ - άγει οηι Κ || είς] είσέν (Χ)ϋ οηι {Κ) \

6-8 έπειδ. - κύρ. μου οηι V || 1 απειμι (τον και σνμπαρόντα μοι>: ο{ 9 || π.

άορ. οηι ΚΒ.Ϋ': ο[9 || αόρατος Α | 8 οτι] καϊ αάά Α || κύρ.] καϊ θεός

αάά V: ο/1 18 || ένός] ενός $υρ $<τ ξε I] ξένος Α ίίξεν Β || 8-9 προς -

άορ. οηι Ω \: άβΐ (ρΓΟ ί/Ιίί προς - άορ. [7] ηαηα ίβά ηβνα ίοτϊρίητα οΙΊτη

Ηοβ Ιομ /αΐεο αάρο$ίΙά) || 9-10 έπλ. - υπό τεσα.] ευπλιγεστέρων Κ || 9 έπλή-

γην Κ επλη Α \\ 10 έγώ - πλ. οηι (τη: οί' 18 || έπειδη Κ οτι Α || ειμί

ν. τεσα. οηι Α. Κ

» ύπ. α. οηι Σ || 12-'3 ω - τελ. οηι Ζ || 13 έν ήμ. ([) οηι Ρ18 \\

ένεργεϊται Ρ£8 \\ ώ] μυστήρια καϊ αάά Σ \\ αντοΰ οηι Σ || 14 δ.] τοϋ

χριστον αάά Σ \\ συγχωρεί ΐ'£8 αυγχωρών Ζ || 15"280,10 τέσσαρες - άναιρ.]

καϊ Σ || 15-16 τέαααρές - γεγ. οηι (: ο( Ιαρ$ηα I ρ 323
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166 (7) 'Ω,ς δέ άφίκοντο εις τόν τόπον έκεϊνον κα&' ον

λογχιάζειν αντόν 'έμελλον, 'έλεγεν 6 Ιούδας τοις αυτόν χατέ-

χονσιν !Ακούσατέ μον ννν γοΰν ότι έν έξόδω τη από τον

σώματος 'έστηκα· και μη σκοτονσ&ωσαν υμών οι της διανοίας

239 τ 5 όφ&αλμοί, μηδέ φραττέ\σ&ωσαν υμών αί άκοαι τον μη άκούειν

έξ ών είπέϊν. πιστεύσατε τω &εω ώ κηρύσσω, άπαλλαγέντες

της κατά ιρυχήν ϋ-ρασύτητος. πολιτενεσ&ε δέ εν πολιτεία

έλευ&έροις πρεπούστ) και δόξη τη παρά άν&ρώποις και τη

προς τον &εόν ζωή.

10 166 !Ανελ&ών δέ έίς τό όρος έν φ τόπω 'έμελλεν άναι-

88 β ρεϊσ&αι είπεν τοις κατέχουσιν αυτόν και τοις \ λοιποϊς' ΙΑδελ-

φοί, και ννν μον ακούσατε έν τέλει' προς γάρ την 'έξοδον

την από του σώματος ϊστηκα. μη ουν πηρω&ώσιν οι όφ&αλ-

μοι της καρδίας νμών, μηδέ τά ωτα υμών κωφω&ώσιν.

15 πιστεύσατε εις τον &εόν ον κηρύσσω, και μη έαυτούς όδηγή-

σητε έν τή σχληροχαρδίψ υμών, άλλα πολιτεύσατε έν πάση

έλευ&ερίιχ νμών και τη δόξτ] τη προς τους άν&ρώπους χαι

τΐ) ζωρ τη προς τόν &εόν.

13 οΓ ΕρΗ 1, 18 || 16 οί Μ&γο 10, 5

2 ημελλον Εϋ || ό &ωμάς ελ. βί αάά τοιαΰτ (α αάά α) Α || '/.] από

στολος Κν || α. κατ. ({)] λογχιάζοναιν Α αδελφοί μον χαΐ τέκνα

αγαπητά αάά V: 11 || 3 μον οηι Α || γονν] ονν ϋ οηι ΚΕΫ οθγΙθ ( ||

οτε V: τβοΐβΐ (|) || 4 σώμ.] πιιιηάο \ μον αάά Α: ο( 13 || αχωτηα&ωσαν

Κ σχοτισ&ωσιν Α : ο[ 13 || 4-6 οι ό. εις έννοιας Α || 5 τον] ωατε Ω \\ 6 ί| -

πιστ.] έξών ειπείν πιοτ. Ό έξ ών είναι πιατ. Ε έξ ων ινα πιατ. Κ έξ

ών έπιατενσατε Α τά δέοντα καΐ σώζοντα υμάς πιατ. V ηβ αθ8 (ΐιιϊάβιη

ΟΓβάΐίθ {: ηβφιίφιαηχ φιαβ&χχιχ || 8 Η 8ν. ϋν || χηρ-] "να αάά Ε \\ 7 αλα

ζονείας Ω άιΐΓΐϋβ ( || πολιτεύαασ&ε Ω || 7-9 ϊη οιηηΛιΐδ ιπΓίαΙίβαβ φΐ&θ

άβοβηί ΙΛβΓίαίβιη βί ^Ιογϊ&πι ίοπηηαιη βί αϋαπι βαπι ςυ&β 88Ϊ ίη άβο { |]

7-8 έλ. πρέποναιν (πρέπονααν Τϊ$οΗβηάοτ() πολιτείαν {οηι έν) Α || 7 πολιτεία]

σεμνή αάά Κν || 8 πρέπονσι Κ πρέποναιν Η \\ χαΐ ρήιιε] χενοί Τϊίο/ιβη-

άοτ/~ || δόξης της Α \\ τ% αΐί] την Α || 9 τόν οηι ϋ || ζωήν Α οηι Ε

10 άβΐ τόπψ?? 0^245, 13 || 11 χ. τ. λ. οηι \: άβΙΊΊ || λοιπ.] Ιχλοις αάά

Σ ρίατα αάά Ρ || »-12 άδ. - τέλει] άχ. μον άδ. Σ || 11 άδ. οηι (: άβΠ

ο(3 || 12 μοι Ρ |1 γάρ οηι £8Ζ || 18 την από οηι Σ || σώμ.] μου αάά 8

σον αάά Ζ: ΰ/~ 4 \\ νπάρχω ΡΖΖ υπάγω 8 || 14 των καρδιών Ζ (() |

χωφώαητε ΡΣ8 χωφώσατε Ζ || ,5_'6 χ. μη - νμ. οηι Ζ \\ 15 όδ.] έχδότε

ΡΣ έχδώαητε 8 | 16 έν τη (οηι Σ) αχληρότψι καρδίας ΡΣ[8) || νμ. οηι

Ρ8Ζ || πολιτενσααθ-ε 8Ζ πολιτεύεστε Σ: τεβΙβΊ ο/" 7 || παση <αρετ%ί

πρεπούοχ τ%>?? ΰ/~7 \\ 17 έλ. - άν&ρ.] αναστροφή ευσέβειας τη προς άνθ-ρ.

αρετή (Ρ)Σ8Ζ || 18 ζ. - πρ. θ. δόξη Σ: ο/~8
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167 (8) "Ελεγεν δέ τώ Ονζάνη· Υιέ τον κατά την γην

βασιλέως, διάκονε δέ Ίησοΰ Χριστού, δός τοις ύπηρέταις τον

προστάγματος Μισδαίον του βασιλέως το όφειλόμενον όπως

αυτών άψε&εις άπελ&ών ενξωμαι. Τον δέ Ούαζάνον τους

στρατιώτας πείσαντος 6 Ιούδας επι την ενχην έτράπη' ην δέ ό 296 \?

αντί]· Ό κύριος μον και 6 &εός μου και έλπϊς χαι λυτρωτής

και ηγεμών χαι όδηγός έν πάσαις τα'ις χώραις, σν 'έσο μετά

πάντων των νπηρετονμένων σε χαϊ όδήγησόν με σήμερον

έρχόμενον προς σέ. μη λαμβανέτω την έμην -ψνχήν μηδείς,

ην παρέδωκά σοι. μη βλεπέτωσάν με οι τελώναι, χαϊ οι 10

άπαιτηται μη σνκοφαντείτωσάν με. μη βλεπέτω με ό όφις

χαι οί τοϋ δράκοντος παίδες μη συριττέτωσάν μοι. Ιδού

167 Ειπεν δέ τφ 'ίονζάντ; τώ ν'ιώ τον βασιλέως Μισ

δαίον, διακόνφ δέ τον χνρίον ημών Ίησον Χριστοϋ' Δδς τοις

νπηρέταις τον Μισδαίον ον εϊσιν άξιοι ϊνα μοι σνγχωρησωσιν 15

άπελ&εϊν και ενξασ&αι. Ό δέ Ίονζάνης 'έπεισεν τους στρα

τιώτας ϊνα άφησωσιν αντόν προσεύξασ&αΐ' δ δέ μακάριος

1 τ. Ο.] πρός οναζάνην Ηϋ πρός ίονζάνην V (β/1 4; 259, 3) οπι Κ\\ την

οπι Α: ά«1? || 2-5 διάχ. - πεία. οπι Κ\ 2 διάκων V || 2-4 τυν - άφ.] \ιΙ ιιοΐιιηίαβ

Γβ^ϊβ θΟΓυια Μ. &βΧ ( II 3 τ. βαο. ([) οπι Α. Ιΐν\\ 4 αντ. άφ. οπι ΕϋΥ \Λ ρβΓ-

πιϋί&ηί δ; ο/' 15 || <υπ'> αυτών! \\ προαενξωμαι V: ο{ 251, 12 || ονζανίον Α

άζάνον ϋ Ιονζάνον V: ο[ 1 || 4-5 τοις ατρατιώταις (Κ) ΤϊίΰΗβηάοΓ/' || 5 πατί-

ααντος Α άποτίσαντος Τϊίεηβηάοι·(' || '/.] άπόστολος Α. XV || 11-6 ην δ'ε α.]

χαϊ ατάς κατά ανατολάς προαηνξατο πρός χνριον λέγων όντως V βί ϋί

Ιιιά&β βί ρΓθο&β&ίϋΓ βί (1ίοο1)&1, βίο )' Ιυπι αροβίοΐιιβ ϋχίοηάίΐ ιη&ηιιβ βααβ

βί βηρρίίο&ιιϊΐ άβο βί άίχϊΐ δ: ί/" 282, 9 || β α.\ ή ευχή όντως Κ \\ χαϊ

δ 9. μ. οπι Ό || χαϊ αΐί] ή ΚΕ V \\ χαϊ εχίν] ό V οπι Α η αάά Κ \\ λν-

τρωαις ΚΕ οπι Α: ο/" 114, 8 || 7 χαϊ ρτΐνί] 6 αάά Κ || ταΐς οπι Ω \\ χρίαις

V φι&Β ρβΓ&^τ&αί ϊη ηοηιΐηο Ιηο αάά ( || οοΐ έπομαι ΤϊαοΙιβηάοτ^ || εοο-

μαι Α ηο9α Ε || 8 νπ. αε] νπ. μοι Ω νπ. σοι Τί.ιοηβηάοΓ/' ββπιίβ Ιαίβ \ |

9 έρχομένω Α ιιΐ υβηίβιη ( || λαβέτω Α || μηδ. τ. I ψ. (Κ)ΕΙΐν || 10 παρέ-

δωχάς μοι Α. ΚΥ ΜΑΛ. οοπιππβί ( )| 10-15 μη βλ. - α. μοι οπι \: άεΙΊΊ ϋ[ 257,

11 || 10 οί Ηΐηιπιφιβ οπι Α \\ 11 ανχοφαντησάτωοόν ΚΕ V || μη βλ. με δ

οπι Α || με οπι Κ || οφεις Α || 12 μη οπι Α || μοι] έπ' έμέ Ε V ίπ έμοί

ν(Κ) || 12_282,1 Ιδ. - χαϊ] ηβ ρβοο&Ια πιθβ, ίιηρβάίίΐηΐ ιηβ ί

13 ε. ίε] χαϊ ε. Σ || Ιονζάνω 18Ζ | Μ. οπι Ρ || 15 τον οπι Σ || 8

είοΐν Ρ δσΐν Ζ Ο 16 προσενξαοΟαι Σ: ο[ Π || 1β-1' ό δε - προσενξ. οπι

Ρ || 1β τ. ατ. επ. Σ(Ζ) || τ. στρ. οπι 8 \\ 17 "να - προσ. οπι Σ || άφ.] £ν-

δώαιασι διορίαν & || οΰτ.] τώ άποατόλω 8 τον άπόατολον Ζ || 17-282,9 ό

<ϊέ - γόν. χαϊ οπι Σ
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κύριε ϊπληρωσά σον τό 'ίργον καϊ ίτελΐίωσά σον το πρόσταγμα.

δοϋ?.ος γέγονα' δια τοντο σήμερον την ϊλευ&ερίαν λαμβάνω,

συ ονν ταντην μοι δον ς τελείωσαν, ταντα δϊ λέγω ονχ ϊν-

δοιάζων αλλ όπως άκούσωσιν ους άκονσαι γρι].

5 168 (9) Ενξάμενος δε εϊπεν τοις στρατιώταις· Έλ&όντες

πληρώσατε τό πράγμα τον πέμ\\>αντος νμάς. Και άμα ο'ι

τέσσαρες πλήξαντες αντόν άνεϊλαν. πάντες δέ οι αδελφοί

240 τ εδάχρνον · και \ περιστείλαντες αυτόν πέπλοις καλοϊς και

Θωμάς άπτ)ει έπϊ τό ευξασ&αι, και &εϊς τά γόνατα και ανα-

10 στάς και εκτείνας τάς χείρας είς τον ονρανόν εϊπεν ταΰτα'

168 Καϊ ταΰτα εύξαμένου εϊπεν τοις στρατιώταις' Δεντε,

τελέσατε τάς έντολάς τον πέμψαντος νμάς. Και έλ&όντες οι

15 τέσσαρες 'έννξαν αντόν τ.οϊς δόρασιν και πεσών έτελεύτα.

οι δε" αδελφοί πάντες ϊκλαιον. ηνεγχαν ονν ενδύματα κάλλιστα

1 κύριε [\)] γαρ Κ υτπΑ.Κϋ || τό πρ. σον Εϊΐν\\ πράγμα Α (ί/- 6) βί. αάά \ ||

2 γεγονώς ΚΌ V γενόμενος Κ || όιά - λ. ρΓορίβΓ ΙίβθΓΤ,&ί,βτη ηιι&πι βο-

οίρϊο Ιιοάίβ ( |[ δ. τ. α.] "να Α || την] παρά σον αάά Α || λάβω Α || 3 ονν]

θοππηβ Ιβδα αάά [ || δονς (δώς Κ διδονς V) ταντ. έμοί (χαϊ Κ) Κΐΐν

χνριε δός ταντην την έν έμοί Κ || 4 άλλ'-χρή οτη Κ \\ άλλ' οπι ΈΌΫ \

πώς ϋ || ο'ις Α \\ έχρήν (IV δοξάζω σε έπΐ πασιν χνριε δέσποτα οτι σοι

πρέπει η δόξα εις τονς αιώνας αμήν αάά Α θ^ο ΙοςυοΓ οογβ,πι ίβ αάά ( ||

5 ταντα τοίννν ενξ. V βί ρΓβοαίυβ δΐο (: ο[ 13 || τ. στ. εϊπεν ΚΚΌ \\

6 πρ.] προστεταγμένον νπό Ω ιιοίηιιί&ίβιη { ρΓβ,βοβρίαπι τη («τ πρόσ

ταγμα: ΰ{ 1; 235, 7; 244, 1) νμΐν αάά Κ \\ 'άμα] αϊ ΚΫ οτη Βϋ || ' τέσ-

σαρεις Ε (</ 15) πιΠίίββ ( φιη,Ιτλιογ ά ςυ&ίίιιοΓ τηϊΗτ,ββ ιη || πλ. α.

κν.] οβοίάβηιηί βυιη βίπιιιΐ οπιηββ βί οβοίάϊί βί πιοΓΤΛίιιβ ββί ( || Λή

ξαντες (ΚΚ)ϋν τάς λόγχας αντών έν τω τιμίω αντον σώματι αάά V

Ιβηοβίβ αάά τη δ: ο( 278, 4 || αντ.] είς αύτ. τάς ρομφέας έν Ισώτητι Κ ||

άνεϊλον (Κ)ΚΌ(ν) || ^δβ,1 περ. - πολλ.] ρΓβ4ίθ8Ϊ8 βί ρΙυΓπηϊβ βιηίοί,ιιπι

ιη || 8 σνστείλαντες (Κ)Κϋν || χαλ.] πολντίμοις Ω || χαϊ αΚ οτη Μ

9-10 χ. &. - ονρ. οτη \: άβΙ?? ϋ/'28ί, 5 || 9 άποατάς Σ \\ 10 χ. ίχτ. -

ταντα] δε άπ' αντών μικρόν (οϊπ Ρ) ηρξατο λέγειν όντως Σ || 10 ταντα]

ίβφιιιηίιιν ρτβεα ιΙΙαε τηηϊΐο Ιοη{/ίοτβ3 251, 10 ροίίίαβ ιώϊ νίάβ $ϊ$ (Ιιοο

Ιοΰο εϋατη ά) || 13 καϊ οηι £8: «/ 5 || προσενξαμένον Σ8Ζ προαενξά-

μενος Ρ {ο{ 251, 12) τον άποστόλον αάά Σ8 \\ 14 νμΐν Ρ || 15 τέσσαροις

8{Ζ): €/" 7 || έτ.] παρέδωκεν τό πνενμα Σ || 16 ην. ονν] χαϊ ην. Σ ||

χάλλ. οτη Σ
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6&άναις πολλοίς κατέ&εντο εις τό μνήμα εν φ ο'ι πάλαι βασι

λείς έ&άπτοντο.

169 (10) Σνφώρ δε χαϊ Οναζάνης ουκ ηϋ-ελον χατελ&εϊν

είς την πάλιν, άλλ' 'όλην την ήμέραν διατρίψαντες έχει διε-

ννχτέρενον οϊς επιφανείς 6 Ιούδας ειπεν Ονχ ειμϊ ενταν&α· 5

τί χα&εζάμενοι τηρεϊτέ με; όνηλϋον γαρ χαϊ άπέλαβόν τό

ελπιζόμενον. άλλ' άναστάντες περιπατείτε, χαϊ μετ' ον πολν

σνναχ&ησεσ&ε πρός με. Μισδαϊος δέ χαϊ Χαρίσιος πολλά 297 \ν

άναγχάααντες την Τερτίαν χαϊ Μνγδονίαν ονχ έπεισαν ίχ-

στηναι της γνώμης, χαϊ επιφανείς 6 Ίονδας ειπεν αύταϊς· 10

χαϊ 6ϋ·όνην πάνυ πολλην χαϊ χαλην, χαϊ 'έ&α'ψαν αυτόν εν

μνημείφ βασιλιχω έν ώ οι βασιλείς ο'ι πρώτοι έτε&ησαν.

169 Σιφώρ δέ χαϊ Ίονζάνης ονχ έβονλοντο χατιέναι εις

την πάλιν, άλλ' έπαρεχα&έζοντο 'όλην ττ)ν ήμέραν. έφάνη δέ

αντοϊς ο απόστολος Θωμάς χαϊ είπεν Τί χα&έζεσ&ε τηρούν- 15

τές με; \ ονχ είμϊ εν&άδε, άλλ' άνηλ&ον χαϊ άπέλαβόν πάντα 93 Β

α ενηγγελίσ&ην. άλλ' άναστάντες χατέλ&ετε έντεν&εν

μετ' ολίγον γάρ χρόνον χαϊ νμεΐς παρ' εμοϊ συνάγεσ&ε. Μισ-

δαϊος δέ χαϊ Χαρίσιος άπηνεγχαν Μνγδονίαν χαϊ Τερτίαν,

« οί Ιαο 24, 5; 6 || " οί Μβ,ίΙΙι 28, 7

I ό&ονίοις πολλοίς Κ ί/( V) οιη Β || χατέθ-ηχαν Ω \\ τό οηι Ω \\ μνψ

μεΐον Ω: 0^268, 14 || πάλαι ((η») οτη Ω || 3 αοιψώρ Α τερτία Ω \\ είον-

ζάνης Α ίονζάνης V: οί 259, 3 || ον χατηλΟ-ον (οηι ηΟ-.) Α ηοΐιΐθπιηί άθδοβη-

άβΓβ ί Γβοιαβ&ηίΛυΒ ΓβάΪΓβ τη: οί 13 || 4 ίπΐ Α || άλλα ΚΒΪ] || την οηι Α \\

έχ.] χαϊ αάά Α || δι.] διαννχτερενααντες προοεχαρτέρονν Α || 5 '/.] 9-ωμάς

Α. Β απόστολος Κ¥ || 6 με οη> Α || άναβάς Ω || χαϊ οιη Ω || 0-7 των

έλπιζομένων Α \\ 7 αλλά ΚΒΪ] || άπιτε Ω άβδοβηάϋβ Ιιϊηο τη( : ο( Π || μ.

ο. π.] 1)Γβιιΐ τ,βπιροΓθ τη( || μετ ον] μετά Κϋν || πολύν Ω || 8 άναχ&ήσεσ&ε

(ΚΒ)1]{ν) || 9 μαγδονίαν Β: οί 266, 9; 291, 2 \\ 9-'° έξιστάναι την γνώμην Α \\

10 '/.] ϋ-ωμας Α. Β απόστολος (/{)¥ \\ αντάς Α. (Κ) τεχνία άγαπητά αάά V

II πάνν - χαλήν οηι Σ \\ ε&. α.] ίνταφιάσαντες α. ε&ηχαν Σ\\ 13 σιφόρα

Ζ οιφώρας 8 \\ ηβονλοντο ΡΣ || 13-14 χατελ&εΐν έν τη πόλει Σ || 14 έπαρ.]

ίχεΐ έχα&έζοντο Σ \\ ολ. τ. ημ. ((τη) οηι Σ πεν&ονντες (θ-ρηνονντες Ζ) τον

&ωμάν αάά ΡΙΖ || 15 πεν&οϋντες Σ || 16 ονχ - άλλ' οηι Σ || π. α ε.]

τάς έπαγγελίας Σ μον αάά ΣΖ σνγχάρητε ονν μοι Ιμοι ονν Σ Ζ) μάλλον

(οηι Ζ) χαι μη πεν&ητε αάά Σ || 17 άλλ'] χαϊ Σ || χατέλ&ατε ΕΣ{8)Ζ\\

ίντ. ([)] έν τή πόλει Σ || 18 μ. ό. γ.] οτι μ. ό. Σ || παρ'] σνν Σ \\ άγάλ-

λεσ&ε Ρ άγαλλιάσεσ&ε Σ8Ζ \\ 19 νπηνέγχαντο Ρ ίχολάχενααν Σ8 (ΰ^284, 8)

(Ιβάιιοΐαθ τη ((δ) [οί 172, 8; 262, 4) την αάά Σ8Ζ \\ τερτιανήν ΣΖ τερεν-

τιανήν 8: οί 284, 10
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Μή έπιλά&εσ&ε των προτέρων. Ίησοϋς γαρ ό άγιος και ζών

αυτός βοη&ήσει νμϊν. ΟΊ δέ περϊ τον Μισδαϊον και Χαρίΰιον

μή πείσαντες αυτάς εϊασαν χρήσασ&αι τή αντών γνώμη,

όμον δέ συνήγοντο πάντες ο'ι έχει αδελφοί" πεποιηκει γάρ Ίού-

5 δας έν τφ δρει Σιφόρον μεν πρεαβντερον, διάκονον δέ τον

και πάνυ αντάς ϊ&λιψαν' αι δέ ον συνεδόκησαν τή Φελήσει

αυτών. 6 δε απόστολος αποκαλυφθείς αύταΐς ειπεν Μή

πλανη&ήτε' Ίησονς ό άγιος, ό ζών, έν τάχει νμϊν την βοή-

&ειαν έξαποστελεϊ. Ό δέ Μισδαϊος και 6 Χαρίσιος γνόντες

10 'ότι ον πείθονται αντοϊς ή τε Μυγδονία και ή Τερτία συνε-

χώρησαν αύτάς τώ Ιδίω θελήματι ζην. συνήγοντο δέ ο'ι αδελ

φοί και ήγαλλιώντο έν τί? χάριτι του αγίου πνεύματος, ό δέ

απόστολος Θωμάς άπαλλαττόμενος τον κόσμου τόν μέν Σιφόρα

ϊποίησεν πρεσβύτερον , Ίονζάνην δέ διάκονον, ότε ήλϋεν έπϊ

1 μή - πρ.] ηοΐίίβ βιτΕΓβ ιη || έπιλά&ησ&ε V έπιλά&ηται Η αάά είααά

νμάς ένουτέ&ηοα Κ || τ. προτ. οηι \ ιιβΛ» ςηαβ άΐχί υοβίβ δ μον παρε-

νέσεων κα&ώς ηχούσατε αάά Κ ών (ώνπιρ V) παρ* έμοΰ ηχούσατε αάά

Κυν || Ί.-ζ.] άοππηαβ Ιββαβ ΟΗπβίηβ δ || ό οηι Α. (¥?) || αγ. χ. ζ.]

αγνός χαΐ άγιάζων Α χριστός μου χάί χύριος υμών Κ: ο( 8 || 3 πεισ&εί-

αας Α || ει. - γν.] εις αυτήν μή εσεαϋ-αι ($χιρ $στ την) γνώμην Α άίταϊ-

Ββηιηί β&8 ρι-ορηβ,β υοΐιιηΐβ,ΐϊ τη (( δ) || ί'αααν ΚΚ V αυτάς αάά Κ \\ τη

α. χρ· γν. V τη εαυτόν γν. χρ. Κ την α. χρ. γνώμην Ε || 4 πάντες οηι

ΚΚΌ || έχεΤ($ οηι Α || ^βδ,1 πεπ. - τε&ν.] ρι-ββΙήίβΓ βηίπι βι-αί ΒίΓοπιβ βί

Ζιιζ&ηίβ άϊαοοηιι», οηϋηαίί ιιβΓΟ βο ΙβπιροΓβ 8, 8»ηο4ο »ρο8ίο1ο ςιαο ϊη

πιοηΐθπι ηιοηΙνίΓαδ β,βοβηάϋ τη || 4 πεποίηχεν Κ{Β)1]ν || '/.] ο μακάριος Α

ο απόστολος ΚΥ | 6 έν τ. ο. ((ιη) οηι Ω |] συμφέρον Α | μεν οηι Ω

3 πάνυ] πλείστα Σ || έχόλασαν Ρ(Σ8)Ζ || δειναΐς τιμωρίαις αάά

Σ || ου σ.] γενναίως υπήνεγχαν τάς βασάνους δια χριατόν μή συν&εμεναι

ΡΣ8(Ζ) || τώ &ελήματι Σ || 7 άπ.] μακάριος »ωμάς Σ \\ είπεν α. ΡΣ8 \\

8 πλαν.] φοβη&ήτε τάς (χολακίας χαΐ τάς αάά 8: ε( 283, 19) κολάσεις αύτών

ΡΣ8(Ζ) χαΐ άπατη&ήτε αάά ¥18 || 'άγ. δ ζ.] άγιάσας νμάς Ρ18 οπι Ζ:

ο(1 || "-ο τήν βο. υμΐν παρέξει Ρ18{Ζ) || 10 οτι] 'έως θανάτου αάά .Σ|| τερ-

τιανή ΙΖ τερεντιαντ) 8: ϋ/~283, 19 \\ 11 αυταΐς Σ: ο( 135, 11 1| ίε] ούν Ρ18 \\

12 χ. ήγ.] βεβαιούμενοι τή πίστει τοϋ χριστού χάί προστιΘ-έμενοι τώ κυρία)

(&εώ £8) έπλη&ίνοντο (δε αάά Ρ) Σ || διά της χάριτος Σ | 13 άπαλλ.

τ. χ.] απερχόμενος προς τόν χύριον Ρ£8(Ζ) \\ τον οηι Σ \\ αιφώρα] οι-

φοράν Ρ8 αίφορον ΣΖ || μεν οηι ίΖ \ 14 ϊη πρεσβύτε(ρον) άββοϊί Σ

Ρ.Σ(Σ= Ρ8Ζ) 11 οτε ηλ9εν] άπήλ9ον δε Ρ || ηλ&εν] ανήρχετο 8 |]

εις Ζ (τεείβ? ε[ 278, 3; 12; 13; 280, 10) προς 8
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Ούαζάνην, ότε άπηγετο τε&νήξεσ&αι. ό δέ κύριος αύτοϊς

έβοή&ει χαϊ την πίστιν δι αυτών έπλεόναζεν.

170 (11) Αιελ&όντος δέ πολλού χρόνου συμβαίνει δαιμο-

νισ&ηναι ϊνα των του Μισδαίου υιών σχληροϋ δέ οντος τον

δαίμονος ουδείς ϊάσασ&αι οιός τε ην. διενοεϊτο δέ 6 Μισδαιος 5

χαϊ 'έλεγεν Άπελ&ών ανοίξω \ τον τάψον χαϊ λάβω όστέον 24ΐ τ

έχ του αποστόλου τοϋ <Ήοϋ χαϊ προσάψω μου τω νίψ, χαϊ

οιδα ότι ϋ·εραπευ&ησεται. Καϊ άπηει πράξαι όπερ ένενοη-&η.

το όρος έπϊ το άπο&ανεϊν. ό δέ χνριος συνηργει αϋτοϊς χαϊ

της πίστεως αυτών πρό&εσιν έποιεΐτο. 10

170 Συνέβη δέ μετά πολύν χρόνον ίν τών τέκνων Μισ

δαίου τον βασιλέως κρονσ&ήναι νπό δαίμονος, χαϊ ουδείς

αυτόν ήδυνήβ-η &εραπενσαΐ' \ πάνυ γάρ ην χαλεπός ό δαίμων. 94 β

ένε&υμή&η δέ Μισδαϊος ό βασιλεύς χαι ειπεν !Απελ&ών

ανοίξω τον τάφον, χαι άρας όστοϋν από τον άποστόλου τοϋ 15

&εον κρεμάσω έπι τον νιόν μου, χαϊ ϋ-εραπευ&ησεται. Έν

οσω δέ τοντο 6 Μισδαϊος ένε&νμή&η, φάνεις αντώ ό από-

1 Ιονζάνην V ούζάνιον Α || τε&νήξαο&αι {Κ)Κ 9νήξεσ&αι Α τελειω-

»ηναι V || 2 Λ' (ί) οπι Ω || 3 αννέβη 1)7 || δαιμονίζεσ&αι Α || * τών

τον οτπ Α || νιόν Α. V || 5 έδννατο αντον 9εραπενσαι Κ(Κ)ϋν: ε( 13 \\ δε οϊπ

Α || 6 τάζρ.] τον άποστόλον αάά ΚV Ιυά&β αάά \ \ λαβών Α || 6-7 ό. -

9.] ό. έχ τον 9εον τον άπόστολον Α 6. των τ. άπ. Ό έχ των όστέων

τ. άπ. Κ όστονν έξ αντον V 6. αντον Κ υηιπη βχ 088ΪΙ)ΐΐ8 \ 088» άβ β,ροβίοΐί

οογρογθ ιη ϊηιβίνιιη δ || 6. έχ.] ίί/· ό. έχ <τών>?? ίχ (τών) όατέων?\\

' χαϊ ρηυ,$ οτπ Α |) 8 οπερ] ών Κ ώ Κ || διενοή&η Ω: ϋ( 5

9 έπϊ τό] τον 8 οτη Ρ: ΰ[ 269, 12 || τελειω9ψαι 8Ζ έπάνω τον

τάφον αντον αάά Ρ || ανν. α.] ην μετ αυτών Ρ8(Ζ) || 10 τ. π. - έπ.]

πολλοί τη πίοτει προοετίθ-οντο Σ

Ρ. Μ. Σ (Σ = Ρ8Ζ) 10 . . . αιν αντοϊς έποιεϊτο ίηάρίΐ Μ || ϊ<τ

πρόσ9εσιν? || 11 <&] ον αάά Μ || χρ. π. Σ | ενα Μ. Ρ8(Ζ) || παίδων Μ

νιων Σ || 12 τ. βασ. ομ Μ. ¥Ζ || πληγψαι Μ.Σ^ '2-13 χαι - δαίμ. οτη Ζ\\

1:5 ηδ. α. Λί|| ηδννατο α. Ρ8: </5 || $ο· αντό?? ή 11 \\ σφόδρα Ρ8 || χαλ.

ην Ρ || 14 ο Λ β. {Μισδ. οτπ) ένε». Ρ8{Ζ) || ο β. μιοδ. Ρ \\ μιοδέος Μ ||

χ. ειπεν οτη Μ. Σ || άπ.} άπελ&εϊν χαϊ Σ οτη Μ || 15 άνοϊξαι Μ. Σ τον

άποατόλον αάά Σ || έπάραι Σ αντον αάά ΡΖ \\ ό.] τών όοτέων Μ [

15-18 άπό - &εον] χαϊ Ρ8 οιη Ζ \\ 15 τον ρήίΐί] Ιϊίίβταβ /"ίη οοίυ βιιαη Μ ||

15-16 τ. &.] &ωμά Μ || 16 χρ. - μον οιη Ζ \\ χρ. έ. βιιαη Μ || χρεμάσαι Ρ8 ||

νι.] τράχηλον τον νϊον Μ. 8 || μον] αντον Ρ8 || χ. &ερ.] οπως ίαϋ-ή (νπό

αάά Ζ) τον δαίμονος (τ. δ. οτπ 8) Σ || 16-17 έν - ένε&.] άπείει ούν ποιήσαι

8 ένε9. ό μιαδέος ό βασιλεύς Μ μέλλοντος δ£ αύτον ποιεϊν 8 ένεί)-. Ρ8

οιη Ζ || 17-286,7 ό άπ. 9. έπιφανείς αντώ Μ || 17 έμφανισ»εϊς Ρ8{Ζ)

δε αάά Ζ
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καϊ έπιφανεϊς αύτφ ό Ιούδας είπεν Ζώντι μή πιστεύσας

νεκρφ πώς -9-έλεις πιστενσαι; αλλά μή φοβον' φιλαν&ρωπενε-

ται είς σέ Ίησους ό Χριστός δια την πολλήν αύτοϋ χρηστό

τητα. Ό δέ Μισδαϊος ούχ ενρεν τά όστά' χεκλόφει γαρ αντα

298 \ν ό εις των αδελφών και εις τα της δύσεως μετηνεγκε μέρη'

λαβών δέ κόνιν ο&εν ην τά οστά κείμενα τον αποστόλου προ·

στόλος Θωμάς είπεν αύτφ· Εις ζώντα ουκ έπίστενσας, και

εις νεκρόν πιστεύεις; πλην μή φοβον' σπλαγχνίζεται γαρ εις

σέ και έλεεϊ σε ό κύριος μου Ίηαονς Χριστός διά την έαυτον

10 χρηστότητα. Άπελ&ών δέ και άνοίξας ονχ ενρεν έκεΐ τον

άπόστολον εις γάρ των αδελφών κλέιρας αυτόν είς Μεσοπο-

ταμίαν άπήγαγεν. από δέ του τόπον έκείνον 'έν&α τά οστά

τον αποστόλου 'έκειτο χουν ό Μισδαΐος λαβών περιέ&ηκεν

τω υίώ αυτού λίγων Πιστεύω είς σέ Ίησον Χριστέ νυν ότε

1 ό οηι Κ μακάριος αάά Α \ '/.] απόστολος Α. Κ(¥) \\ μή] μοι μή

Ω: ε(~ 2 || 2 νεκ.] μοι αάά £Κ¥: ί/- 1 || άλλα οηι Α \ φιλανθρωπεναεται

ΚΌ(ν) πιϊββΓβΙήΙιΐΓ ιπ || 3 ΐίς οηι Ω || σε οιη Κ || Ί. ό Χρ.] ό ίηαονς Κ

ίηαονς V || 4 ο δε Μ.] καί άπελθών 6 μ. V ό δϊ μ. άπήλθον Κ καΐ άνοίξας

τον τάφον αάά Κ¥: ο/ 10 || μή ενρεθέντων <τών> (?) όατέων Α τον

αποστόλου αάά ΚΨ': </ 10 \\ είλήφει Α ΓβραβΓϋηΙ; ιη || αύτώ Α αντόν

Κ: ο( 11 || 5 καί - μ. μ.] βί ία ιπ·Ββ Ε<ϋ883, α ηο8ίΐΊ8 δθριιΚιιβ β8ί ιη:

ο[11 βί ΒητΜΙΙ I 5.(100, 4) ρ 289 || μετέθηκεν (Κ)(Κ)Όν || 6 δε ομ Α

ό μισδέος αάά Κ: ο( 13 |) όατέα V || τον οτπ Α || άπ. ([)] Ίονδα V

οηι Α: ή 287, 8

7 αύτώ οηι Μ. Σ || είς ζ.] ζ. με Ρ || ζώντας Μ || 8 εις ν.] ν. άρτι

Ρ || νεκρούς Μ || μή φ.] ούν θάραει Ρ || σπ. γ.] έπεί απ. Μ: τεβίΐΐ

έπεί σπ. γ. (Ιβρ έπισπλαγχνίζεται γ.? ρβτρβταηι ά(/~βηάίΙ Βτίηίαηαηη I ί

(274, 16): ο( 174, 2 ; 8) 8 ίπίαπλαγχνίαθητι Ζ || 8-9 είς αϊ] σοι Ρ μοι

Ζ || 9 κ. βλ. σε οηι Σ \\ έλεήσει Μ \\ μον οηι Μ \\ αντον Μ. Σ || 10 άπ. -

άν.] άπήλ&εν δε ό μισδαϊος εν τή τον αγίου άποατόλον θωρώ κ. άν. την

θήκην Ρ καί πορευθείς ό βασιλεύς Σ: $ο· καί? (β ο( 4 || 10-11 έκ. τ.

άπ.] όατέα έκεϊ Μ όατέον (όστονν 8Ζ) έν τώ τάψιο Σ: β/" 4 || 11 αντόν]

τό λείψανον τον μακαρίον Μ. Σ Γβΐίςιπ&θ βαηοίί αροβίοΐί ιη || 11-12 άπήγ.

(άπήνεγκεν Μ ) είς τήν μεσ. Μ. Σ || 12 έκ.] τον μνημείου Μ οηι 8 || 13 λαβ.

χονν αηίβ ενθα (12) Σ || 12-13 τά ό. τ. άπ.] τά ό. Μ τό σώμα (λείψανον

8) τον άγιου Ρ8 τον άποατόλον τό λείψανον Ρ Γβ1ΐςιιιΪ3.β β,ροβίοΐΐ τη |

13 κατέκειτο 8Ζ κατετέθη Ρ \\ ό Μ. οτπ Μ. Σ: άβί?? || 13"14 τώ νι. α.

περιέθ-ηκε Ρ || 13 περιθ-είς Ρ(8)Ζ \\ 14 είπεν Ρ(8)Ζ καί είπεν Μ || ί. χρ.

π. είς σε Ρ8(Ζ) || είς οηι Μ \\ 14_287,11 νυν - σε] οτι διά τον άγίον (οηι

Ζ) αον (θ-ωμά τον 8) άποατόλον θεραπεύεις τον νιόν μον (θεραπεύεται ό

νϊός μον Ρ) Σ διά τον σον άποατόλον Θωμά καί άδιατάκτω πίστει ομο

λογώ πατέρα νιόν καί αγιον πνεύμα Ρ: ο[287, 1
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σήχρε τώ ν'ιψ αντον και εϊπεν Πιστεύω σοι Ίησοΰ ννν ότε

με άφήκεν έχεϊνος ό άεϊ τους άν&ρώπονς ταράττων ϊνα μη

βλέψονσιν προς τό νοερόν φως ΰον. 'Υγιάναντος δε* τον νίυν

αντον τω τρόπω τοντφ σννήγετο μετά των λοιπών αδελφών

νποκατακλινόμενος τω Σιφόρφ· και τονς αδελφούς πάντας 5

παρεχάλει ενξασ&αι νπέρ αντον ϊνα ελέους τύχη παρά τον

χυρίον ημών Ίησοΰ Χριστού.

171 Έπληρώ&ησαν α'ι πράξεις Ιούδα Θωμά τον απο

στόλου ας 'έπραξεν εις την Ινδών, πληρών τό πρόσταγμα τον

κα νος ό ταράσσων τους άν&ρώπους χαϊ αντικείμενος 10

αϋτοΐς ϊνα μη ϊδωσίν σε. Και κρεμάσαντος αντον τω παιδί

υγιής ό παις έγένετο. συνη&ροίζετο ονν χαϊ Μισδαϊος ό

βασιλεύς μετά των αδελφών και νπεχλινεν την κεφαλήν αντον \

νπό τάς χείρας Σιφόρον τον πρεσβυτέρου" 'έλεγεν δέ τοις 95 Β

άδελφοϊς 6 2ιφώρ' Ενχεσ&ε νπέρ Μισδαΐου του βασιλέως 15

■ϊνα παρά Ίησον Χριστον ενσπλαγχνίαν δέξηται, και άμνησι-

χακήση αντψ. Πάντες ονν έν σνμφωνία χαίροντες εύχάς

έποιοϋντο νπέρ αντοϋ' ό δέ φιλάν&ρωπος δεσπότης ό βασι-

1 αντον οιη Α || ν.] ν. κύριε ίησον χριστέ Κ¥ άοπιίηβ ιηί Ιββα (:

4286, 14 || οτε (()] ς[ΐιϊ& »η || 2 μ'εν Α || άφ.] ό πλάνος αάά Κ \\ άεϊ (()

οιη Ω || οπαράττων Κν <}ΐιϊ ίαΛβί τη( || 3 βλ. - σον] σωθώσιν Ω δέσποτα

φιλάνθρωπε αάά Α || άβΐ προς ? βί νοερόν ? βΐ σον ? (οηι \) || 3-4 νγ. - αντον]

καΐ ενθέως δ νιος α. νγιής έγένετο (ΚΚ) || 3 νγ. δε] χαϊ ενθέως νγ. V ||

4 σ.] χαϊ α. Κ α. δε Κ || 5 νπ.] νπό των χαταχλινομένων Α || νιφόρω Λ \\

πάντας τ. άδ. Κ || πάντας] αντον Κ οτη Α. V χαϊ αάά Κ || β ενχεσθαι

ΚΌ(ν) || 7 Χρ.] εις τονς αιώνας αμήν αάά V || "^δδ,1 έπλ.-αντόν οηι

Α. V || 8 Υ. οηι (Κ)Ε || άπ.] ίησον χριστον αάά Ό || 9 έν τή Ινδία V

10 χα . . . . νος] χατέλιπέν με έχεΐνος Τί$εΙΐ6ηάοτ/' ρτούαΜΗίβι·: 4 2 |]

11 σε] Ιθ ιη: 4 3 || χρεμ. - παιδί] τοντο ειπών περιέθηχεν τον χονν έν

τώ τραχήλω τον παιδός αντον χαϊ παραχρήμα Ρ ενθέως Σ \\ 13 ό π.

νγ. Ρ || ό π. οηι Ρ(8)Ζ \\ αννηθροΐσθη Ρ έκτοτε Ρ8(Ζ) \\ ονν] δε Μ:

4 Π || 12-13 χαϊ - άδ.] πιστεύσας τώ χριστώ μετά τ. άδ. σννήγετο μιαδ.

ό β. 1(8) Ζ || 13 των] λοιπών αάά Ρ || 14 αίφωρος Ρ σιφόρα 8 \\ τ.

πρ. (ία) ομ Ρ. Μ || δε οηι Ρ || 15 ό οηι Ρ. Σ: άβΙ? || Σιφ. οηι Σφ: άβΠ

4 6 || ενξασθ-ε Ρ8 ενξασθαι Ζ [4 6): $ο· ενχεαθαι?? 4 ΡΗ 12, 13 |;

νπερ] τον αάά Μ || 16 βέξ.] χαϊ αφεσιν αμαρτιών αάά Σ || 17 αντώ] κύριος

αάά Ρ(8)Ζ || 17"2δδ,7 πάντες - αιώνων] ϊβτβ ηί 8 - 9 ( )| 17 ονν] δε Μ: 4 12 \\

έν οηι Σ || 17-18 νπ. α. προαενχήν έπ. Μ έποίονν νπ. α. την δέηαιν Σ |Ι

1Β_2δδ,° 6 δε - πνενμα] καΐ έγένετο χαρά μεγάλη έν τοις άδελφοΐς ονν τώ

βααιλεΐ έπϊ τοις παραδόξοις τοις γινομενοις δια τον άποατόλον Θωμά έν

τώ τόπω εν&α τό αντον κατετέθη λείψανον Ρ(8Ζ)
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πέμψαντος αυτόν ω η δόξα είς τους αιώνας των αΙώνων.

αμήν.

λεύς των βασιλευόντων και κύριος των χνριευ . . . 'έδωχεν και

ΜισδαΙω τήν εις αυτόν έλπίδα' και αυνήγετο μετά τον πλή-

5 &ους των πεπιατευκότων τω Χριστφ, δοξάζων πατέρα και

ν'ιόν και αγιον πνεΰμα, ο$ τό κράτος και ή προσχύνησις νυν

και άει και είς τους αΙώνας των αΙώνων. αμήν.

1 δ. βί <ι ί] μλγ ΕΚ V || των αϊ. οπι 1}

3 χ. χνρ. τ. χνρ. οτπ Ρ || χνριενόντων ΤΪΒθΗ,βηάοτγ τβοίβ || * μιαόαϊον

Ρ || χ. συν.] ανν. ονν Μ || 5 πιστευόντων Μ \\ τ. Χρ. οτη Μ || 6 ον -

προσχ.] ηατ Ρ&Ζ || ον τό] ώ Μ \\ ή πρ.] μεγαλοπρέπεια Μ || 7 τονς]

ανμπαντας αάά Ρ



Ή τβλείωαις Θωμά τον άποατόλον. 235 Τ

Προστάξη.ντος Μισδαίον τον βασιλέως εβλήθη είς το δεσμω-

τήριον δ μακάριος Θωμάς δ απόστολος, και εΐτιεν Λοξάζω τον

θεόν, καΐ τον λόγον -καταγγέλλω τοις κατακλείστοις· Ώς πάντας

άγαλλιάν επϊ τη παρουσία αντον. επεϊ ούν Ίουζάνης δ υιός 5

τον βασιλέως και Τερτία ή αντον μήτηρ και Μνγδονία και

Ναρκία πιστοί μεν γέγοναν, ουπω δε τον λουτρού ήξιώθησαν,

πάνυ εδνσφόρονν επϊ τι[ σνγκλεισθηναι τον μακάριον, και

ελθονσαι είς τδ δεσμωτήριον και χρήματα πλείονα δούσαι τψ

δεσμοφνλακι είαήλθον προς αυτόν, ο ίδών αντάς εχάρη, 10

και δοξάσας τον κύριον ενλόγησεν αντάς· αϊ δε παρεκάλονν και

ητονντο την εν κνρίψ σφραγίδα, εμφανισθέντος ανταΐς νεα-

νίακον ενμόρφον κατ3 οναρ και λέγει τον απόστολον εις τον

Ίονζάνου οίκον κελεύσαντος. \

(2) Αντός δε πάλιν δ καλός νεανίας προλαβών αντάς και 15 23β τ

τψ θωμάν τούτο ποιείν διεκελεύετο της ννκτός επελθούσης·

όστις και προτρέχων εν φωτοποιεί αντάς, και τάς ήσφαλισμένας

θύρας αψοφητϊ διήνοιγεν, εως ου τό πάν ετελέσθη μνστήριον,

και κοινωνήσας αντάς της ευχαριστίας, πλεΐστά τε προσομιλή-

αας και στηρίξας αύτάς είς την πίατιν και παραθέμενος τί£ 20

κνρίψ, εξήλθεν εκείθεν καταλείψας τάς γυναίκας, και πάλιν

ήλθεν συγκλεισθησόμενος·

Α 1 ή - άπ. »» ίχιπιπιο τπατ</ϊηβ ηοη Ιατη ίηαα ίρΐίοηίί φιατη ϊηάίοίι

Ιοοο Α || 2 προστάξηί IΙντος Α: $ΰΓ προστάξαντος? β/- 248, 11 || μισδέου Α:

ο( 290, 12; 15 (ίΐίατη Ρ α Ζ Π αΐίί ρααίτη) ει 8μΙναιη Σβ'νί Ιυητη Αίϊαί

IX (1897) ρ 38 || 8 εϊπεν] ^ 248, 21 \\ 4 ώς] 8ς Α || » τψ] τό Α: ΰ/·269, 12 |

13 λέγει άβΐ ΤκοΚιηάοτ(: $οτ άπελ&εΖν πρδς? ο} 263, 14 || 18 τω] τό Α

τον Τί$εΗαιαοΓ/> || 9ωμά Α θωμάν Τ%$οΗΐηάοτ(: «τ θωμα? || 17 έν φ.]

5θ· έφωτοποίει? έν όδφ ψ. ΤηοΙΐίηάοτ{ || 21 χατ.] ϋ/"273, 1

19



290
ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ

Μαρτνριον τον άγίον και πανενφήμον άποβτόλον Θωμά.

Εξελθόντος δε τον αποστόλου κατά την πρόσταξιν τον

κυρίου καϊ -9-εον καϊ σωτήρος ημών Ίησον Χρίστου ώφθ-η αντφ

δ κύριος εϊρηκώς αντφ· Ειρήνη σοι μα&ητά μου και απόστολε.

5 Πεσών δε δ απόστολος κατά πρόσωπον επϊ την γήν εδέετο

τοϋ κυρίου οπως αποκάλυψη αύτφ τα περί της τίμιας αντοϋ

εξόδου, είρήκει δε αντψ δ κύριος οτι ΜισδαΙος ποιείται κατά

σον σκέψιν τον τάχιόν σε άπολέσαι· άλλ' ιδού έρχεται πρός

με. Καϊ κατασφραγίσας αντδν άνήλ&εν εις τους ουρανούς, δ

10 5« απόστολος έδίδασκεν τφ λαφ και προσετί&ετο ή ποίμνη

τον Χριστοί, τίνες δε μισόχριστοι άνδρες διέβαλον αυτόν προς

τον βασιλέα Μισδαιον λέγοντες οτι Άπόλεσον τον μάγον τούτον

τον καταλνμηνάμενον καϊ άπατώντα τον λαόν επϊ νέψ &εφ ένϊ

ον κηρύσσει, ετι δε καϊ τι αγι δεσποίνη καϊ τφ σφ νίφ. Ταύτα

15 άκούσας ΜισδαΙος άνεξετάστως εκέλενσεν συλλαβέσ&αι αντδν καϊ

εν τη ψνλακί εγκλεΐσαι. οϊ δε τάχιον ποιήσαντες τδ προσ-

ταχ&εν αντοΐς εβαλον αύτδν εν ψνλακή σφραγίααντες. άκον-

σαααι δε αϊ πιστεύσασαι γνναΐκες τφ -9-εφ οτι Ιούδας σννεκλείσ&η,

δώσαααι τους τηρώντας φύλακας χρήματα πολλά είσήεσαν

20 προς αντδν εν τη εϊρκτη. δ δε απόστολος λέγει αντάς·

Μαρτνριον τον άγίον άποβτόλον Θωμα.

Μιαδαίον τον βασιλέως ή γννή ην πάνν ενπρεπεστάτη τη

'ψνχή και τφ σώματι" ητις γνοναα τά περϊ τον μακαρίον

Θωμά τοΰ αποστόλου λά&ρα τοϋ ανδρός αυτής μετεστείλατο

Ο 8 Ββτ ερχ%? || 12 μιαδέον Ο || 15 μισδέος Ο || 19 τονς] πρδς τονς

Τ%$ΰΗεηάοτ{ || τηρονντας Τ%$εΚεηάοτ( (οτί τεοΐβ || δ 6ε] β/1 270, 1 || αντάς]

προς αντάς ΤίιεΙιβηάοΓ^

Σ (= Ρ8Ζ) 21 μαρτ. - άπ.] χαϊ παραθ-έμενος αντονς τω χνρίω έξήλ-

&εν χαϊ ήν έν αγαλλιάσει πολλή έπΐ τή προτροπή τον χνρίον χηρνααων

τδ εναγγέλιον έν πάση τη Ινδία χαϊ βαπτίζων πάντας εις το όνομα τον

πατρός χαϊ τον νιον χαϊ τον άγίον πνεύματος έτελεντησεν δε δ έμπορος

χαϊ δ βασιλεύς γοννδαφόρος δ ώνηαάμενος τον άπόατολον χαϊ γαδ δ

αδελφός τον βασιλέως χαϊ πάσα η γενεά αντών έβααίλεναεν δε έτερος

βααιλενς ονόματι μισδαΐος δ δε 9ωμάς ήν χηρνααων τον λόγον τον 9-εον

χαϊ βαπτίζων έν τή των Ινδών χώρα ροίί αμήν (146, 20: ε[ 269, 10) Ρ\ το

μαρτ. 8 \\ άγ.] χαϊ ένδόξον αάά Ζ || άπ. θ.] τον άπ. Ζ || 22 Μιοδ'] έν

ταϊς ήμέραις μιαδέον Ζ τον δε μιαδέον Ρ || τ. β. οηι Ρ \\ ή] ην τις Ζ ||

22-23 ήν - ητις οηι 8 || 22 ήν πάνν οηι Ζ || 22~23 τξ - αώμ. οηι Ζ || 23 γν.]

ήχονεν 8 || τά οηι ΡΖ \\ άγίον Ζ || « λά».] δε αάά 8



ΑΟΤΑ ΤΗΟΜΑΕ
291

τον άττόατολον και ηκουαεν τον λόγον τον &εον· ην δε όνομα

αυτί] Μνγδονία· ομοίως δε και Χαρίσιος ο ειτϊ πάσης της

■Θ-εραπείας τον βασιλέως, εχων και αυτός γνναΐκα ονόματι Τερ-

τιανήν, ητις καΐ αντή σνν τη βασιλίσση ηκονσεν παρά τον

Θωμά τον λόγον της αγνείας· και επίστευσαν τφ Χριστψ. καϊ δ

συνέ&εντο άλλήλαις εν άγνότητι δονλενειν τα κυρίψ· εδωκεν

γαρ ανταϊς δ απόστολος το λοντρόν και την εν Χριστψ σφρα

γίδα" καϊ ούκέτι ηρχοντο ουτε επι βρώσει ουτε επι κοίτη των

ιδίων ανδρών, δ δε βασιλεύς ηρξατο τιμωρεϊσ&αι την εαυτόν

γυναίκα μανία της ακολασίας φερόμενος, δ δε Χαρίσιος γνονς 10

τα κατά τον μακάριον θωμάν εμήνυσεν τω βααιλει λέγων

Τάς γυναίκας ημών άνέπειαεν δ Θωμάς ωατε μη κοινωνείν

ημίν. άλλα και τον νίόν σου καΐ πάσαν την &εραπείαν σον

μεταπείσας ηπάτησεν. ^Ακουσας δε ταΰτα δ βασιλεύς μεταπεμ-

-ψάμενος τόν απόστολον θωμάν εκέλευσεν εκδυ-9-ηναι αυτόν και 16

στηναι γυμνόν, και λέγει αντψ'

1 τ. άπ.] αυτόν 8 || χαΐ - λόγον οηι Ζ \ 1-2 όν. α.] το όνομα αύτής Ζ ||

2 μαγδωνία Ζ: ΰ/~ 283, 9 || της οιη Ζ || * τερτιανή 8 || 4 ητις οηι ΡΖ || ο.

τ. βαοιλίδι ηχ. χ. α. Ρ ο. τ. β. χ. ηχονεν (οηι αντή) Ζ || 6 θ.] αποστόλου

8 Ι άλη&εΐας Ρ \\ έπίστεναεν Ζ || *-· χαΐ ο. - χνρ. οηι Ζ || »~7 ϊδ. γ.]

χάί 'έδ. Ζ || 7 αντάς 8 αυτούς Ζ || 6 άπ. οηι Ζ || λ.] αγιον λ. Ρ || 8 χ.

ονχ.] ούχ. ουν Ρ ονχ. γαρ Ζ \\ οντε ρηιι$ οτη 8Ζ || βρώσιν Ζ \\ χύτην

Ζ || *-» τ. Ιδ. οηι Ζ || 9 ανδρός Ζ \\ τιμωρεΐν 8Ζ || »« γνούς οηι Ζ || 11 θ.

οηι Ρ || 12 επισεν Ζ || 14 ηπ.\ έβάπτισεν Ζ || μετ.] ^275, 10

19*



Αρρβικίίχ.

Περίοδοι και μαρτνριον τον άγίον Βαρνάβα τοϋ άποΰτόλον.

1 Έπειδήπερ από της καθόδου της τον σωτήρος ημών

Ίησοϋ Χρίστου παρουσίας, τοϋ άοκνου και φιλαν&ρώπου και

ισχυρού και ποιμένος και διδασκάλου και ιατρού, το απόρρητον

5 και. οσιον καί άμεμπτον μυστήριον των την ελπίδα δσίως

■κατεχόντων και εσψραγισμένων χριστιανών ε&εασάμην και είδον

εγώ, ψ και εδούλευσα προ-9-νμως, άναγκαίον ({ή&ην α ηκουσα

και είδον μυστήρια (2) εγώ Ιωάννης εξηγήσασ&αι, συνακολου

θών Βαρνάβα καί Παύλψ τοις άγίοις άποστόλοις, υπηρέτης

10 ων το πριν μεν Κυρίλλου τον άρχιερέως τοϋ Αιός, νυν δε

χάριν λαβών πνεύματος αγίου διά Παύλου και Βαρνάβα καί

Σιλά τών άξιων της κλήσεως, τών και βαπτισάντων με εν

Είκονίφ.

8 οί εοΙ »ρ 12, 25

Ρ Ρατία £Γ 1470 α 890

(Β Βαΐορα(άϊαη%ι$ 5 XI αηί XII (ϊηάβ α ρ 294, 30)

Μ ΜβΒΒαη 29 ε XII

Σ / 0 Ραή$ ρτ 1219 $ XI

ι Ό ναίϊΰ 9Γ 821 β XIII

\ V ναΐΐο 9Τ 1667 ι XI

Ιαί ρααίο Βατηάοαβ Ιαίίηα χιίταφιβ

Ιαί ΰ ραΒΒίο Βατηάοαβ Ιαίίηα Οα$ϊηβη$ϊ$

Ιαί η ραΒΒΪο Βατηάοαβ Ιαίίηα εά Νανιβα

1 μ. χ. περίοδος Μ || απ. βαρν. (οηι αΙΙ τοϋ) Σ || 2 άβΐ της κα&.??

ο{ της παρ. || 3 φιλ.] ευαπλάγχνου ξ)1ΐν ε^οπλάγχνον αάά Μ || « χαΐ

αηίβ ποιμ. ΛβΙΊ || χ. διδ. οηι Σ\\^ φ οηι Μϋ¥ || 7~8 8 ε. μ. χ. ηχ. ΜΟ(ϋ)

χαϊ α. ε. (ιηρ βογ χ. ηχ.) μ. V: ο( 293, 8; 17 || 8 έξηγ· αηΐβ έγώ Σ:

/Ότί αηίβ α (7) ροηβηά || 9 άγ. (Ιαή οηι Σ || 10 τ. Δ. (Ιαί) οηι Σ || 11 πν. άγ.

λ. Σ || διά τε πέτρου τον άποατόλον χ. βαρν. χ. πανλον Σ ηϊ/ιίΐ άβ

Ρβίτο Ιαί || "-12 χ. Σιλά οηι Σ Ιαί: άβΙΊ || έν Είχ. (Ιαί) οτη Σ!
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3 Μετά ουν τό βαπτισ&ήναί με είδον εν δράματι άνδρα

τινά εφεστώτα εν λευκή στολή περιβεβλημένον , και είπέν μοι·

θάρσει Ιωάννη· και γάρ το ονομά σον μετονομαο&ήσεται

Μάρκος, και ή δόξα σον εν 'όλω τψ κόσμψ κηρυχ&ήσεται. καΐ \

το εν σοι σκότος παρήλ&εν από σον, καΐ εδό&η σοι σύνεσις δ 65 τ

ττρός το γνώναι τά μυστήρια τον -&εού.

4 Ής δε το όραμα εϊδον, σνντρομος γενόμενος άπήλ-9-ον

παρά τους πόδας Βαρνάβα και άπήγγειλα αύτιϊ α εϊδον και

ήκουσα παρά τον ανδρός εκείνον μυστήρια. Παύλος δε δ από

στολος ονκ ήν 'έγγιστα ήνίκα άνε&έμην τά μυστήρια, είπεν δέ 10

μοι Βαρνάβας· Μηδενι εξείπ'ης την δύναμιν ην είδες, κάμοι γάρ

τ·η ννκτϊ ταύττ] παρέστη δ κύριος λέγων οτι θάρσει· ώς γάρ εδω-

κας την ψυχήν σον ύπερ τον ονόματος μον εις τό άπο&ανεϊν και

άπαλλοτριω&ήναι τον σον ε&νονς, όντως και τελειω&ήση. πλην

και τον οντά με-9-* υμών νπηρέτην και αυτόν συλλάβου με&3 15

εαυτόν· εχει γάρ τινα μυστήρια. Νϋν ούν τέκνον φύλαξον

σεαντψ τά ρήματα α είδες και ήκουσας· καιρός γάρ σε άποκα-

λνψαι μέλλει.

5 Ταϋτα δέ μου κατηχη&έντος παρ* αυτόν, εμείναμεν εν

Εικονίψ ημέρας ικανάς· ήν γάρ εκεϊ όσιος άνήρ και ενλαβής, 20

όστις ημάς και υπεδέξατο, ον και τον οίκον ήγίασε Πανλος.

εκεϊ-9-εν τοίννν κατηντήσαμεν εν Σελευκεία, και προαμείναντες

ημέρας τρεις επλεύσαμεν είς Κΰπρον, καΐ ήμην εγώ διακόνων

αύτοϊς αχρις ον παρήλ&ομεν την Κύπρον αναχ-9-έντες δε από

της Κΰπρον κατήχ&ημεν εν Πέργγι της Παμφνλίας. κακεΐσε 25

λοιπόν παρέμεινα ώσει μήνας δύο, βονλόμενος επί τά δυτικά

μέρη άποπλεϋσαΐ' και ουκ εϊασέν με τό πνεύμα τό άγιον. επι-

22 ο£ &οϊ »ρ 13, 4 |1 21 οϊ αοί αρ 13, 13

1 ονν] δε Σ Ιαί || ίν ορ. (Ιαί) οτπ Ρ: ΰ/~7 \\ 2 στολήν λενχήν (οτπ

ίν) Μ Ιιαπά τηαίε: ο/" 296, 19; Μί 255, 9 || 3 μετονομάα&η Σ ιιοοβ&βηβ Ιαί \\

8 προς το γν. (αϊ οο£ηο8οα8 Ιαί)] προγνώναι Ρ: ϋ/~ 300, 23 \\ 7-8 άπελ&ών

προς Σ \\ 8 χαϊ ρτϊιΐί οτη Σ || 10 ψίχα (Βαρνάβα) ? αάά Ιαί || τά] Η&βο Ιαί

τοιαντα αάά Σ: ο[ 7 το Ιιβιιο Ιαί || ρήματα £)ί/: </ 17 || 11 χ. γ.\ (/«<)] γνω&ι

γ. οτι χ. Σ\\ 12 οτι οπι Σ \\ 14 ε»ν. σου Σ\\ 15 με&' ρήιιί] έγγίς Σ: ή 10 \\

18 μνατ.] 9εϊχά αάά Σ |] ονν οτπ Ρ Ιαί η (πθγο ό) \ 18 δι ' ίμον χατηχη-

»έντες ούν παρ' Σ || 20 ΕΙχ. (Ιαί)] ιεροοολύμοις Σ: ο( αοί αρ 12, 12; 25 |

2ο-21 ην - Π. (Ιαί)] χαϊ ήλΦομεν έν άντιοχεία Σ: ή αοί αρ 13, 1 || 22 χαϊ]

έχει δε Σ ϊη ςαα Ιαί || 23 άπεπλενοαμεν (</ 296, 5; 298, 9 Η 20; 294, 26;

299, 4; 5; 300, 23; αϊ) έν χνπρω Σ || 24 παρ.] περιήλ&ομεν παοαν Σ

{ο/"294, 31) 6£Γβ<1βΓ6ΠχιΐΓ Ιαί: ο(300, 6 Σ; αοί αρ 13, 6 \\ 26 δυο] χαϊ άπο-

χωρήσας άπ' αντών νπίστρεψα έν ^Ιεροσόλυμα αάά ΡαρβΟΓοοΜηι εχ αεί

αρ 13, 13 || 87 άπ.] πορενεσ&αι Σ ΪΓβ Ιαί
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στρέψας δε πάλιν εζήτησα τους αποστόλους, και μα&ών οτι εν

Αντιόχεια εισίν επορεύ&ην προς αυτούς. \

66 τ 6 Ευρον δε τον Παϋλον από τον κόπου της δδοιπορίας εν

Αντιόχεια επί της κλίνης· ος και ϊδών με σφόδρα ελυπτ&η δια

5 τδ βραδϋναί με εν Παμφυλία, και προσελ&ών δ Βαρνάβας παρε-

χάλεσεν αυτόν, και εγεύσατο άρτου· ολίγον δέ ελαβεν αυτόν,

χαϊ εύηγγελίσαντο τον λόγον τοΰ κυρίου, χαι πολλούς των Ιου

δαίων χαϊ Ελλήνων έφώτισαν. εγώ δε μόνον προσεΐχον αύτοίς,

χαι εφοβούμην Πανλον προσεγγίσαι αύτψ χαι δια τδ εχειν με ιχα-

10 νδν χρόνον εν Παμφυλία διάγοντα χαϊ πάνυ ταράσσεο&αι αυτόν

χατ' εμού. μετάνοιαν δε εδίδων επι τοις γόνασιν εις την γήν

Παύλψ, χαι ονχ ήνείχετο· ώς δε επέμενον επι σάββατα τρία τη

παραχλήσει χαι ττ δεήσει γοννπετών, ούχ ήδννή&ην δυσωπήσαι

αυτόν ύπερ εμαυτοϋ· ή δε πολλή λύπη αυτού ήν πρός με δια

15 τδ εχειν με τάς πλείους μεμβράνας εν Παμφυλία.

7 'ΰς δε εγένετο τον τελέσαι αυτούς διδάσκοντας εν Αντιό

χεια, τϊ μιίρ των ααββάτων κα&εσ&έντες δμοϋ συνεβουλεύσαντο

πορεύεσ-9-αι επι τους ανατολικούς τόπους, και μετά ταύτα ερχε-

σ-9-αι εν Κύπρψ και επισχέψαο-9-αι πάσας τάς εκκλησίας εν αίς

20 ελάλησαν τον λόγον τού ϋ-εοϋ. παρεχάλει δε δ Βαρνάβας ελ&εϊν

τον Παϋλον πρότερον εν Κύπρψ χαι τους ιδίους αντον επι-

οχέψασ&αι εν τη χώμη αντον, χαι Αονχιος δε παρεχάλει ώστε

επίσχεψιν λαβείν τήν πάλιν αντον Κορίνην. όραμα δε ήν

χα&' υπνον δφ&εν τψ Παύλψ ωστε σπεϋσαι αυτόν επι Ίερου-

25 σαλήμ διά τδ προσδέχεσ&αι αυτόν τοις αδελφούς εχεϊ. Βαρ

νάβας δε παρεκάλει ωστε ελ&είν αυτούς εν Κύπρψ χαϊ ποιήσαι

τον χειμώνα, χαι τότε άπελ-9-εΙν αυτούς εις Ιερουσαλήμ εν τή

εορτΐ.

8 Πολλή τοίνυν φιλονειχία μεταξύ αυτών εγίνετο. Βαρ-

67 Τ 30 νόβας δε παρεχάλει \ χαμε σννακολον&ήσαι αντοϊς διά τδ εξ

αρχής νπηρέτην αυτών εϊναί με, και εν τη Κύπρψ πάση υπη-

" οί Τίπι 2, 4, 13 || 22 οί βοΐ αρ 13, 1 Κοπι 16, 21 || 2» οί «Λ 8ρ

15, 36—39.

2 εΙσΙν] ήσαν || 8 ηύρον Όν.- ^296, 5; 15; 297, 19; 298, 17; 299, 1 \

4-25 έπϊ - έχει οτη Σ \\ 6 ελ. αντον Τϊίν/ιβηάοΓ^ ρΓοοαΜΙϊίεΓ \\ "~ι* ίγώ ■

ίμαυτον οηι Ιαΐ || 9 $ογ Πανλον, ηροσεγγίοαι αντω χαϊ (,διαλέγεσ&αι μή τολ-

μών>? | 10 βοτ διαγαγόντα"! || 11 εδίδον Ρ \\ 13 γοννπΙΙΙτών Ρ αι μ τα$ ρ \

15 Παμφυλία (χαταλιπόντα} ιιβΐ ζκατεσχηχότα'>? ΰ[ 10 || 22-23 χαϊ Δ. - Κ.

οτη Ιαί || 23 Κνρήνην ΤΪΜηβηάοτψ ηοίβ η( ηϊά || ϊ5~295, 17 Β. - άν&ρ. οτη ΙαΙ \\

23 είαελ&εϊν α. εις χνπρον Σ: ο/- 293, 23 || 27 έν οπι Σ || 30 ίπαχολου&ησαι

Τϊ$οηΐηάοτ[ || 31 με αντών είναι Σ \\ <οη> εν??? || νπηρετήσαι £01} V ηεΙεΊΊ
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ρέτησα αντοϊς άχρις ον χατήντησαν εν Πέργη της Παμφυλίας,

χάχεΐ απέμεινα ημέρας Ικανός, δ δε Παύλος χατέχραζεν τού

Βαρνάβα λέγων οτι Αδύνατον τούτον ελ&εϊν με& ημών. Και οι

οντες δε μεθ-' ημών έχει παρεχάλονν ωστε κάμε σνναχολον&ήσαι

αυτοίς, δια το ενχήν μοι νπόρχειν εως τέλους αυτοϊς άχολου- 5

■9-ησαι· ωστε λέγειν τον Πανλον τω Βαρνάβα οτι Ει βονλει

λαβείν Ίωάννην τόν χαι Μάρχον μετονομασ&έντα μετά σεαντοϋ,

ΐΐορεύον ετέραν δδόν ου γάρ ελ&η με&' ημών. Βαρνάβας δε

εν έαντψ γενόμενος εϊπεν οτι Τόν άπαξ δουλεΰααντα τώ ευαγ-

γελίψ χαϊ συνοδενσαντα ήμϊν ούχ αποστρέφεται ή χάρις τον 10

■9-εού. ει ονν χαι τούτο ηδύ σοι εατι πάτερ Παύλε, λαβών

αντόν πορεύομαι. Και αντός εφη· Πορεύου εν τη χάριτι τον

Χριστού, χαϊ ημείς εν τη δυνάμει τον πνεύματος.

9 Κλίναντες τοίνυν τά γόνατα προσηύξαντο τω -9·εω. χαι

άναστενόξας Παύλος εχλανσεν, ομοίως δε χαι Βαρνάβας, λέγον- 15

τες προς άλλήλονς' Καλόν μεν ην ημάς χοινώς χα-9-ώς την άρχτ,ν

όντως χαι τό τέλος ποιήσασ&αι τό εν άν&ρώποις. επειδή δε

όντως σοι εδοξε πάτερ Παύλε, πρόσενξαι υπερ εμού ϊνα τέλειος |

μου δ χάματος γένηται εις αϊνεσιν οιδας γάρ πώς σοι Ιδού- 68 τ

λενσα εις την χάριν τού Χριστού την δο&εϊσαν ήμϊν. πορεύομαι 20

γάρ εν Κύπρω χαϊ σπεύδω τελειω&ήναι- οίδα γάρ οτι ονχέτι

οψομαι τό πρόσωπον σον πάτερ Παύλε. Και πεαών επι την

γην εις τονς πόδας αντού εχλανσεν ίχανώς.

10 Ό δε Παύλος εφη προς αυτόν Κάμοϊ τη ννχτι ταύτη

παρέστη δ χνριος λέγων Μη βιάση Βαρνάβαν τού μή πορεν- 25

■9-ηναι εις Κνπρον εχεϊ γάρ αντώ ήτοίμασται τού φωτίσαι

πολλούς· χαι αν δε εν τη δο&είση σοι χάριτι πορεύον εις Ίε-

ροσόλνμα προσχννησαι εν τώ άγίψ τόπψ, χάχεί σοι δειχδ-ήσεται

1 κατηντήοαμεν ΒΜζ)ν || εις πέργην Σ: ο(293, 25 || 2 έπέμεινα Μ¥

Κανά τηαΐβ || χρόνους ικανούς Σ: ο[ 293, 20 || * τον] τώ Σ \\ 3 μ. ήμ.

έλ&. Σ || 4 δε μ. ήμ.] αδελφοί Σ || παρ.] ϊλεγον Σ || 4~5 κ. ο. α.] με ον*

α. ακολον&ήσαι Σ: ο{ 294, 30 || 6 δια · άκολ. οτπ Ρ || άκολ. αντοΐς Β (ε(

ϊρα ΰοηΐβοβταηι: ε/~ Ρ) οηι (Μ) \\ 6 τω Β. οτη Σ [ 7 μεχον. οηι Σ

ϊοτΐ τβοΐβ || 8 ετ.] εις ετ. ΒΜΟ V || ίλ&ης (£))ί/Γ || 10 ήμϊν οηι Ρ || "-«> εί-

πν. οτη Μ || 11 $ο· οοΐ τ. ή.? || 12 εφη οηι Ρ || 13 Χρ.] »εον ΒΟΌΨ :

ο/" 20 || τω άγίω πνενματι (οηι δυν.) Βζ)ϋ V || 14 τψ &εφ οηι Σ |

1(1 "ΡΧ·] ΨνΧνν Σ II 17 όντως οηι Σ || 19 τελείως V || 19 μον] μοι Σ παββ.

ΙαΙ || εις άνάπαναιν γέν. Σ β&ί &οοβρί&1>ί1ί3 ίη οοηβρβοίη βϊιιβ Ιαί || «τ

άνεαιν?? || Μ.] καΐ αάά Σ || 20 Χρ.] 9εον ΜΓ: ο( 13 \\ ήμϊν (ΙαΙ)] σοι

Σ || 21 τελ. κ. απ. Σ \\ οτι οηι Ρ Κ β4-23 της γής ΒΜΐΐν || 23 βπ1βΓβ

(πικρως?) ΙαΙ || 26 τον οηι Σ || 28 κακεϊδεν Σ
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πον σοι τό μαρτύρων ήτοίμασται. Ήσπασάμε-9-α δε αλλήλους,

χαί παρέλαβέν με Βαρνάβας.

11 Καϊ χατελ-9-όντες εις Ααοδίχειαν ήρωτώμεν περάσαι εις

Κύπρον, καί ενρόντες ιτλοΐον άπερχόμενον εις Κύπρον άνήλ&ομεν ·

5 καί πλενσάντων ημών δ άνεμος ενάντιος εύρέ-9-η. ηλ&ομεν δε εν

τ({ Κορασίφ, καί χατελ&όντων -ημών παρά τον αίγιαλόν, εν&α

πηγή ήν, άνεψύξαμεν εχεί, μηδενι εαυτούς εμφανίζοντες δια τυ

μή γνώναί τινα οτι άπεχωρία&η Βαρνάβας τον Παύλου, ανα-

χ-9-έντες δε από Κορααίου ήλ&ομεν εις Παλαιάς της Ίσανρίας,

10 χάχεί&εν ηλ&ομεν εν νήσψ τινι Πιτυούση χαλουμένη, καί χειμώνος

γενομένου εποιήσαμεν εχεί ημέρας τρεις· ύπεδέξατο δε ημάς άνήρ

τις ευλαβής ονόματι Εύφημος, ον καί πολλά χατήχησε Βαρνά

βας εις τήν πίστιν συν ολιο τω οϊχψ αύτοϋ.

12 ΈχεΙ&έν τε παρεπλεύσαμεν τάς 'Λχονησίας καί ηλ-9-ομεν

16 εν ττόλει 'Λνεμονρίω, καί εϊαελ-9-όντων ημών εν αυτί ενρομεν δυο

"Ελληνας· ελ-9-όντες δε προς ημάς εττηρώτων πό-9-εν καί τίνες

έσμέν. εΐπεν δε αντοίς Βαρνάβας· Ει βούλεσ-9-ε γνώναι πό-9-εν

βθ Τ καί τίνες | έσμέν, απορρίψατε ην έχετε εσ&ήτα, καί περιβάλλω

υμάς εσ&ήτα ητις ουδέποτε ρυπαίνεται, ονδε εστίν εν αντί

20 ρυπαρία, αλλά πάντοτε λαμπρά εστίν. Ξενισ&έντες δε επί τα

λόγω ήρώτων ημάς· Τί εστί τό ενδνμα εκείνο ο μέλλει διδό-

ναι; Είπεν δε αντοίς Βαρνάβας· Έάν εξομολογήσησ9ε τάς

αμαρτίας υμών καί σνντάξησ-9-ε τω χυρίψ ημών Ίησον Χριστώ,

1 ήτοιμάσ&η Β()υν\ δε] τοιγαρονν Σ || 2 χαί - Β. οηι Ιαί || 3-> χαί -

άνήλ&ομεν] χατ. δε χ. ενρ. πλ. έν λαοδιχία ήρωτ. περ. είς χύπρον Σ |

4-14 χαί - 'Αχ. οπι Ιαί || 5 πλευσ. ήμ. οτη Σ || \\\\\\\ν Ρ ήμώ ϊη τα* ρ ||

ηνρέ&η ΒΌ7 (οί 294, 3) αϊ Μ χαί ονχ ήδυνή&ημεν αάά ΒΟϋν περάσαι

αάά ϋ || 8 ίοτ Κοραχησίω? (ο( Βταν,ιιώβτςβτ άβτ αροχίβί Βατη ρ 114:

ϊάβηι ΒΪρηϊβοατϊ ριιίαί ΡαρβοτοοΜικ) αη β$ί ίάβηι αο ΨενδοχοράοιονΊ ο[ 8ΐ?ρίι

Βρζ « ν: ογ9 || είσελ&όντων ΒΟϋν έξελ&όντες Μ \\ ήμ. οηι Μ \\ 7 έχει]

τήν ωραν αάά Σ (ϊη ηιανρ V): <μίαν ωραν>?? ο[299, 25 ; 300, 8; 298, 3;

299, 12 || έμφανίααντες Σ \\ *-» άν.-Κορ.] έχεϊ&εν δε (τε Μ: ο[ 14)

Σ || 9 Κορ.] ο{ β || "-10 ήλ9ομεν - χάχ. ομ Ρ || 9 ίοτ Πάλαιαν τ. Ί.?

αη Πάλαιαν Ίσανραν? παραλίας τ. Ί. Ιίρ$ΐν& 11,2 ρ 282 || 10 έλ&όντες Σ:

ο(9-10 Ρ \ 11 έπ. 1] παρεβάλομεν ΒΟϋΥ παρεμείναμεν Μ\\ νπ. δε] χαί

ίδέξατο Σ || 12 ενλ. οηι Σ: ϋ( 293,20 || ενφημος ονόματι Σ || 12-13 8ν -

αντον οηι Σ || 11 τε] δε Σ: ο( 8-9; 299, 18; 300, 3 || άχονισίας Οϋ

άχινηοΐας Μ \\ 15 ηνρομεν Βϋν.· 0(294, 3 || 16 χαί τίνες οηι Σ: ο( 18 (ςαϊ

ββίίβ βί. υηάθ ηβΐ ς[ΐΐ£ΐθ Γββ ιιοβ αίΐπΐίΐ ηοβίηβ ογϊβ Ιαί ο φΐϊ ββϋβ υηάβ

θΐ ςνιο η) | " περιβάλω Σ: ο(297, 1 1| 20 ρνπαρία] μώμος ΒΜΟϋ οηι (V) ι|

21 μ.] μέλλετε ήμϊν Σ (οΠ ιβοίο: ο( ψιαβ $εα \ 22 έξομολογεϊσ&ε ΒΜΟϋ ||

23 σνντάσσησ9ε (Β) ζ) ονντάσσεσθ-ε ΜΌΥ || ήμών οηι Σ
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λαμβάνετε τό ένδυμα εκείνο οπερ εστίν άφ&αρτον εις τον

αιώνα.

13 Κατανυχ&έντες δε νπό τον αγίου πνεύματος επεσον

εις τους πόδας αυτού παρακαλούντες καϊ λέγοντες" Άξιούμέν

σε πάτερ, δός ήμίν το ένδυμα εκείνο" ημείς γαρ πιστενομεν ψ δ

κηρύττεις ζώντι #ε<£~ καϊ άλη&ινψ. Καταγαγών δε αυτούς κάτω

εις την πηγην εβάπτιαεν αυτούς εις όνομα πατρός και υΐοϋ

και αγίου πνεύματος" καΐ έγνωσαν εαυτούς οτι ενεδύσαντο δύ-

ναμιν καϊ στολήν άγίαν. λαβών δε παρ' εμού μίαν στολήν

ενέδυσεν τον ενα, και εκ της ιδίας στολής ενέδυσε τον έτερον. 10

προσήνεγκαν δε χρήματα αύτψ, και εν&έως διέδωκεν αυτά Βαρ

νάβας τοις πτωχοΐς' άφ' ων καϊ οι ναϋται πολλά ήδννή-9-ησαν

κερδάναι.

14 Κατελ&όντες δε εν τψ αιγιαλψ, ελάλει αύτοϊς τον λύγον

τον ■3-εον· καϊ εύλογήσας αυτούς ήσπασάμε&α αυτούς καϊ άνή- 15

χ&ημεν εν τψ πλοίψ. δ δε εϊς αυτών, δ επικλήσεις Στέφανος,

εβοΰλετο συνακολου&ήσαι ήμΐν καϊ ουκ εϊασεν δ Βαρνάβας,

διαπερασάντων δε ημών κατεπλεύσαμεν εν Κύπρος δια νυκτός,

καϊ ελ&όντες εν τψ λεγομένψ Κρομμνακίτΐβ ευρομεν Τίμωνα και

Ιΐρίστωνα τούς ιεροδούλους, προς ους καϊ εξενίσ&ημεν. 20

15 Τίμων δϊ συνείχετο πυρετψ πολλψ· ([ καϊ επι&έντες τάς

χείρας ευ&έως άπεστήσαμεν τον πνρετόν αυτού, επικαλεσάμενοι

το όνομα τού κυρίου Ίησοϋ. ην δε ό Βαρνάβας μα-9-ήματα παρά |

Ματ&αίου είληφώς βίβλον της τού -9-εον φωνής καϊ -9-αυμάτων 70 τ

καϊ διδαγμάτων σύγγραμμα" ταύτην επετί-9·ει τοις άσ&ενούσι 25

Βαρνάβας κατά την απαντώσαν ήμΐν χώραν, καϊ ευ&έως τών

πα&ών 'ΐασιν εποίει.

5-8 ήμ. - άλ. οπι Σ οηταφιβ ίΐΐί βροηάβΓβηί ββ (οπι η) οαηοία ρθΓίΐ-

οβΓβ (ρ&ίΓ&Γβ «) Ιαί || 7-8 ε& τό ον. τον π. χ. τον ν. χ. τον άγ. Σ:

0(302, 4 || »-» δνν. (ιιΪΓίαίβιη Ιαί) χαΐ] την Σ || 8 άγ.] την άγ. ΒΜΟ V ||

11 δε αντω τά (οπι £)) χρ. αυτών Σ || 12 τοις οπι Σ (οτΙ ηοίβ || 18-17 άφ -

Β. οτη Ιαί || 14 ϊλάλει] ήσπασάμι&α (αντοίς αάά V αντοΐς αάά V) χαΐ έλα-

λήοαμεν (χ. έλ. οτη Μ αντοΐς αάά 0 αντούς αάά ΒΜ) Σ || 15 ηνλογήσαμεν

Σ || '*-1β ήσπαο. - πλοΐφ οπι Σ || 16 τίς] <?ξ αάά Σ || χλη&εΙςΣ \\ " ό

οπι ΒΟνν || 18 δια ν. οπι Σ Ιαί || 19 χ. έ. - Κρ.] Λΐςιαβ Ιαί || χρομνα-

χιάτη 2?Ζ7(Γ) χρομνατιαχή Μ χρομνάχι 0 || ηνρομεν Β(ϋ)ν: ο(294,3 \\

22 αντον] άπ' αντον Σ || 23 ομα Ρ || τον οπι Βζ)ϋ || χνρ. οπι Σ \\

Ί.] χριστον Μ χριοτον αάά 0 1 21 βιβλίον Ρ: ε(25 || *<-ί» θ. χ. διδ.]

ποιημάτων Βζ)ϋν ποιήματα Μ || 25 ανγγράμματα Ρ(Μ) || έπιτι&είς πάαι

τ. άο»ενονσιν Σ || 26 Β.] ό β. Σ || χαΐ οπι Σ
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16 Γενομένων δε ημών εν Λαπί&ω, και είδωλομανίας επιτε-

λονμένης εν τω &εάτρφ, ουκ εϊασαν ημάς είσελ&εϊν εν τί} πάλει,

αλλά προς τί} πύλη άνεψύξαμεν μικρόν Τίμων δε μετά το ανα-

στηναι αυτόν εκ της νόσου ήλ&εν σύν ήμίν. εξελθόντες δε της

5 Λαπί&ου διά των ορέων ώδενοαμεν , και ηλ-9·ομεν εις πάλιν

Ααμπαδιστοϋ, ο&εν νπήρχεν και Τίμων προς ον εύρόντες και

Ήράκλειον οντα εκεί εξενίσ&ημεν παρ1 αυτώ.

1 7 Ούτος ην από της Ταμασέων, ος εληλύ&ει έπισκέψασ&αι

τους οικείους αύτοϋ· προς ον ότενίσας δ Βαρνάβας άνεγνώριαεν

10 αυτόν, πρώην επί της Κιτιέων συντυχίαν πεποιηκώς μετά

Παύλου προς αυτόν ψ και πνεύμα αγιον εδόθη έπι τοϋ βαπτί

σματος, μετωνόμααέν τε αυτόν Ήρακλείδην. χειροτονήσαντές

τε αυτόν επίσκοπον τη Κύπρψ καΐ εκκλησίαν επιστηρίξαντες

εν Ταμάσω κατελείψαμεν αυτόν εις κατοίκησιν των εκεΐαε

15 κατοικούντων αδελφών.

18 Ημών δε διελ-9-όντων το ορος τό καλοΰμενον Χιονώδες,

κατηντησαμεν εν Παλαιή Πάφψ, κάκεΐ εύρόντες 'Ρόδωνά τινα

Ιερόδουλον, ος και αυτός πιστεύσας συνηκολού-9-ησεν ημΐν. συνην-

τησαμεν δέ τινι Ίουδαίφ ονόματι Βαριησοΰ έρχομένψ από Πάφου,

20 όστις καΐ εγνώρισεν Βαρνόβαν οντα πρώην μετά Παύλου· ούτος |

71 τ ουκ εϊασεν ημάς εϊαελ&είν εν Πάφψ, άλλ' νποστρέψαντες ηλ&ο-

μεν Ιν τψ Κονρίψ.

18 οί &οΙ &ρ 13, 6

1 εν] τη πάλει αάά Σ \\ λαπί&ων ΒΟΥ: ο( 5 || 3 εϊασεν (Μ)(ν?) \\

είσ. ομ Μ: ο( 21 \\ 4 αύν] αμα Σ || 6 διοδενσαντες (οτπ χα'ι) Σ || πόλ.]

χύμψ Σ || 7 ήραχλέωνα (ιιβΐ -έονα νβΐ -εώνα) Σ (ΕταοΚαιη Ιαί): «/" 5 ||

αντον νν || 8 ούτος] ήραχλέων αάά Ρ (/"βτί ιιατ ΙβοΗο αά 7) || ταμα-

σίων Βζ>υν μαοΐας Μ \\ <)'« οτπ Σ \\ έλ&ων Σ || 10 χητιαίων Ρ: ο} 300, 4;

9 || 11-12 ϊδωχαν μετονομάσαντες αντον {οτπ £. τ. β. ΐί τε) Σ \\ 18 έπίσχ.] είς

έπίαχ. ΒΟϋ: ^299, 15 || έπιστηρίσαντες Β0ϋ¥ έν απηλαίω αάά Σ: νβοίβΊΊ

(ε(299, 17; 301, 11; 18 «I 299, 17 ίν . . . ίν 300, 19 μετά . . . μετά) || 11 ίν

Τ.] οντα μάαω Ρ || 11-16 χατελ. - αδελφών] χαϊ τοις έχει (έχεϊσε Ο) ονβιν

άδελφοΐς χατηχη&εΐσιν μετ' αντον παρε&έμε&α αντω τον λόγον τον θ-εον

(Σ) Κ 14 χατοίχ.] «τ διοίχηαινΫ οοπιπιοιιϊίϊοηβπι Ιαί ε οοπαηαϋΐιίοηθίη η |

18 δι. δε ήμ. ΒΟϋν διελ&όντες Μ || 17 παλαίω Ρ || η'νραμεν ΒΙΙΥ ενρα-

μεν 0 ενρομεν Μ: β/" 294 , 3 \\ τινα (ςιιβηάαπι ιιϊηιιη Ιαί) οτη Ρ ||

18 όστις Σ (οτί τΐοίε: </ 20; 293, 21; βί 294, 4 ; 298, 8; 9; 11 || ·° Ιονδ.

τινϊ Σ || βαρισαον ΒΙΐν βαριαον Μ Β&π&βυπι Ιαί \\ από της π. Σ:

ή 21 || 21 ει.] ή&έληοεν Ρ (ρΓοΗΛαϋ Ιαί): ο(2; 293, 27 ; 297, 17; 299,

10; 22 || είσ. (ίηίΓοΪΓβ Ιαί) οτη ΒΟϋν: ο{ 2; 299, 10 || είς την πάφον

Σ: ε[19



ΑΟΤΑ ΒΑΚΝΑΒΑΕ 19. 20
299

19 Και ενρομεν δρόμον τινά μιερόν εν τη δδφ πλησίον τής

πόλεως επιτελούμενα», εν&α γυναικών τε και ανδρών πλήθος

γυμνών επετέλουν τον δρόμον και πολλή απάτη και πλάνη εγί-

νετο εν τώ τόπψ εκείνψ. στραφείς δε δ Βαρνάβας τοντψ επε-

τίμησεν, και επεαεν το από δυσμών μέρος, ώστε πολλούς τραυ- δ

ματιάς γενέσ&αΐ' πολλοί δε εξ αυτών και απέ-9-ανον, οι δε

λοιποί εφυγον εις το ιερόν τοϋ Απόλλωνος το ον πλησίον εν

τη καλούμενη Ιερά. ελ&όντων δε ημών εγγύς τον Κουρίου,

πολύ πλη&ος Ιουδαίων όντων εκεί υποβλη&έντες υπό τοϋ

Βαριησοϋ έστησαν εξω τής πόλεως και ουκ εϊαααν ημάς είσελ- 10

■9-εΙν εις την πάλιν, αλλ* υπό δένδρον τό ον πλησίον της πόλεως

εποιήσαμεν την ημέραν και άνεψύξαμεν εκεί.

20 Τη δε επιούση ήλ&ομεν εν κώμη τινί, ενϋ-α Άριστοκλια-

νός κατέμενεν ούτος λεπρός ων εκαϋ-αρίσ-9-η εν Αντιόχεια, ον

και Ισφράγισε Παύλος και Βαρνάβας εις επίσκοπον, και απέ- ιό

στειλαν εις την κώμην αυτού εν Κύπρψ διά τό πολλούς "Ελληνας

νπάρχειν εκεί. εξενίσ-9-ημεν δε εν τώ σπηλαίψ προς αυτόν εν τψ

ορει, κάκεϊ εμείναμεν ημέραν μίαν. εκεϊ&έν τε ηλ&ομεν εν *Λμα-

&οϋντι, και πολύ πλή&ος ην Ελλήνων εν τώ ιερώ εν τω ορει

ασέμνων γυναικών τε και ανδρών σπενδόντων. προλαβών δε 20

κάκεϊ δ Βαριησοΰς σννεσκεύασεν τό ε-9-νος τών Ιουδαίων, καϊ

ουκ εϊασεν ημάς είσελ&εΐν εις την πάλιν, ει μη γυνή τις χήρα

ώς ετών όγδοήκοντα εξω τής πόλεως ούσα, και αυτή τοις ειδώ-

λοις μή προσκυνούσα, προσσχονσα ήμΐν εδέξατο ημάς εν τψ

οϊκψ αυτής μίαν | ωραν. εξερχομένων δε ημών τον κονιορτόν 2ό "2 Τ

25 οΓ Μ»«Η 10, 14

1 ηνρομεν ΒΙΐν : ο(294, 3 \\ 1-2 μιαρόν έν τώ ορει {/οΜ ποίβ:

ο{11; Π; 19; 301, 18) έπιτ. πλ. τ. π. Σ || 3 έπετέλει Σ: ο{ 10 \\ *~* χ.

π. - έχ. οτη Σ || 4 τούτω 6 βαρν. ίπιατραφείς (ο/~ 293, 23) έπετ. (ο?η δε)

Σ || αηίί στρ. αΐϊφιίά ϊηίβΓΰίάΪΒίβ νϊάβίιΐΓ || τούτω] ίβωρίαπι Ιαί: οϊταιη ηχί-

τηοταί ΙάράΐΜ ρ 286 || 6 επ.] χατέπεαεν (Σ): ε/- 293, 23 || ωστε] χαΐ Σ !|

β γεν.] έποίηαεν ΒΟΌν αϊ Μ || 7 έν τώ ιερώ Σ || 7-300,14 τό δν - αύταΐς

οτη Ιαί || 7 τώ οντι Σ | 7-8 έν τ. χ. ϊ. οπι Σ || 8 έγγ.] πλησίον Σ || χου-

ρεϊου Μ (^298, 22) ιερόν Ρ: ή 9 έχει \\ 9 όντων] ον (Σ): <χών>

όντων? ή 11 \\ νποβίη&ν Σ \\ 10 βαρισοοΰ ΒΌΥ βαριοοϋ Μ || εΌτη Β0ϋ¥

οτη Μ: ο{ 3 || εϊασεν (Μ)ν || 11 υπό] τό αάά Σ: υπό <«>? || δν] έν τώ

ορει αάά Σ (οΗ ι·(βΙ«: ο( 1 || 12 εοπέραν Σ^ 15 έαφράγιααν !?£)£/ Ρ || 18 έν

τη χώμη Σ || 18 Γί] ίί ούν Β{?): ΰ( 296, 14 || 19 έν τω ιερώ οτη Ρ:

ο{ 300, 1; 298, 13 || 2°-«1 πρ. άϊ χ.] χαχεϊ προοελ&ών ούν {Σ) || 21 βαρια-

σονς V βαριοονς ΜΙΪ βί ήΰ ^βνβ ΰοηίίαηίβΓ || 23 έ'. τ. π. ο. οτη Σ || 21 προ-

σέχονσα Ρ (προσχοϋαα Σ: ΰ/~ II 1 ρταε( ρ IX) \\ ήμΐν οτη Σ
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τών ποδών εξετινάξαμεν κατέναντι τον ιερόν εκείνον εν&α ή

σπονδή των ιερέων εγίνετο.

21 ΈκεΙ&έν τε εξελ&όντες ηλ&ομεν δια των ερήμων τόπων

ήκολον&ει δϊ ήμΐν και Τίμων. και έλ-9-όντων ημών εις Κιτιεΐς,

5 πολλού θορύβου γενομένον κακεϊ εν τώ ιπποδρομίψ αύτών,

μα-9-όντες εξήλ&ομεν την πόλιν, εκτιναξόμενοι τον κονιορτόν τών

ποδών ημών άπαντες· ονδεις γαρ ημάς εδέξατο, ει μή εν τη

πύλη μίαν ώραν άνεψνξαμεν πλησίον τον νδραγωγίον.

22 Άναχ&έντων δε ημών εν πλοίφ από της Κιτιέων, ηλ&ο-

10 μεν επί Σαλαμίνη, και κατήχ&ημεν εν ταΐς λεγομέναις Νήσοις,

εν&α κατείδωλος δ τόπος νπηρχεν κάκεϊ γαρ πανηγύρεις και

σπονδαι εγίνοντο. ενρόντες δε κάκεϊ πάλιν Ήρακλείδψ, εδιδό-

ξαμεν αντόν πώς κηρύσσειν τό τον &εον εναγγέλιον καί καθ-ί-

στάναι εκκλησίας και λειτονργονς εν ανταϊς. είσελ-9-όντων δε

15 ημών εν Σαλαμίνη, κατηντήσαμεν εις την σνναγωγήν την πλησίον

της επιλεγόμενης Βιβλίας· κάκεϊ εϊσελ&όντων ημών άναπτνξας

υ Βαρνάβας τό εναγγέλιον οπερ ην λαβών παρά Ματ&αίον τον

σννεργον ηρξατο διδάσκειν τονς Ίονδαίονς.

23 Εαταντήσαντος δε τον Βαριησον μετά δύο ημέρας μετά

20 τό κατηχήσαι ^Ιουδαίους ονκ όλίγονς, -9νμω-9·εις σννήξε πάν τό

πλή&ος τών Ίονδαίων, και κατασχόντες τον Βαρνάβαν εζήτησαν

παραδονναι 'Γπάτφ τψ ηγεμύνι της Σαλαμίνης. και δήσαντες

αυτόν προς τό άγαγεϊν προς τον ηγεμόνα, ενσεβονς δε Ίεβον-

• οί Μ&ΜΙι 10, 14

1 ε^ετ.] βαρνάβας έξιτίναξεν (Σ) : </ 6 || - μικρών Σ μιιρών ΤίίοΙιβΗ-

άοτ{ τεείβ ίΐί ηίά: ε(299, 1 εί 20 || 3 τε] ΜΟΙ'ν.- 0(296, 14 || * ήμ.

χ. Τ.] χ. τ. ημάς Μ χ. τ. με&' ημών Β0Ό7 | 5 ιπποδρομείω (Ρ ο{ 301, 3)

δρομίω Σ§ 6 παρήλ&ομεν Σ\\ 8 $ογ νδραγωγείονΫ || 9 της] τών ΡΜΌ : ί/*4;

298, 8 || »° βαλαμίνα Β(Μ)ϋν ααλαμίναν ζ): .ν<τ Σαλαμΐνι? (</ 15) αιι Σαλα

μίνα! {ο[293, 26; 294, 18; 301, 3) αη ΣαλαμΙνην? β( 22 || 11 ροχί εν9α

(ΟΤΙ αΐϊφχχά ϊηίίΓΰϊάίΙ || χαΐ ίχεϊ (Σ) || 13 χάχ. πάλ. ενρ. (οτη δε) (Σ) || 13 πώς]

πώς δει Μζ>1] πώς δη Β σπονδή V άεΐ Τϊχο)ιβηώιτ{: τ€θ(β?? || χριατον Σ \\

χαΐ χα&.] χα&ισταν τε V χα&ιοτάντες Β ϊ] χα&ιστάν ταϊς ζ) χα&ιατώντες Μ ||

14 έχχλησίαις 0 || 15 βαλαμήνα ΒΥ: χογ ΣαλαμΐνιΫ ε/~ 10 || 13 ΒυβλΙας

ν$βη«Γ νβιιΐΓβτπ ϊιιίιΊΙϊηβιιε || 17-18 τ. αυν. οπι Σ χαΐ (βΓαί) αάά V \\

80 χατηχη&ηναι Σ || όλ.] νπό βαρνάβα αάά Σ || 9νμ.] ό βαριηαοϋς (βα-

ριησσονς Β βαρισαονς V βαριαονς Μ βαραιηαοϋς ί>) αάά Σ || 21-ϊ'2 ϊζήτ.

χατααχεϊν τ. βαρν. χαϊ παραδ. (Σ) || 22 ιΓ. τ. ηγ.] οοηβυΐί Ιαί ΎπατΙφ τ.

ήγ. Ραριοτοοίιίυί τώ νπάτω [τω ήγεμόνι] αιιρϊΰαΙιΐΓ ίίρ$ϊν$ II, 2 ρ 284

ρτοοαΜΗίΐΓ || δήα.} ώς ϊδηααν Σ || 83 άπαγαγεϊν Β$υν (ρ(293, 23) αντόν

αάά Ου || ενα.] φιϊάατα νϊτ ιηα^ηιιβ βί ρΓ&βροΙβηβ ηοπιϊηβ Εα8βΙ)ίιΐ9 Ιαί:

ίίΓ Εναεβίον ? χάετη οοηίβοΐΐ ΡαρβΙποΜν,$ \ δε οτη Σ || Ιεβοναβαίον (-ε*ου V)

07 ΙεβονααΙον Β Ιεβοσαίον V
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σαίον συγγενούς Νέρωνος χαταντήσαντος έν Κΰπρψ, μα-9-όντες

οι | Ιουδαίοι λαβόντες τον Βαρνάβαν νυκτός εδησαν εν αχοινίψ 73 τ

χατά τον τραχήλου, χαϊ σνραντες επϊ το ίπποδρόμιον από της

συναγωγής χαϊ περάααντες εξω της πύλης περιστάντες χατέ-

χανσαν αυτόν πυρί, ώστε χαϊ τά οστά αύτον χονίαν γενέσ&αι. 5

ευ-9-έως δε αντί) τι) ννχτϊ λαβόντες την χονίαν αυτόν εβαλον εν

σινδόνι, χαϊ εν μολίβδψ άσφαλιαάμενοι εσχέπτοντο χατά τον

πελάγους ρίψαι αντόν.

24 Έγώ δε εύρων χαιρόν της νυχτός, χαϊ τοϋτον μετά

Τίμωνος χαϊ 'Ρόδωνος βαστάααι δυνη-9-είς, ηλ&ομεν εν τόπψ 10

τινί, χαϊ εύρόντες σπήλαιον χατηγάγομεν αντόν εχεί, εν-9-α τό

ε&νος των Ίεβονσαίων τό πριν χατψχει· άποχεχρυμμένον δε τό

πον εύρόντες εν αύτψ άπε&έμε&α συν τοις μα&ήμασιν οίς παρέ-

λαβεν παρά Ματ&αίον. ήν δε ωρα τετάρτη της νυχτός δευτέρας

σαββάτων. 15

25 'ΰς δε Ιχρΰβημεν εν τψ τόπψ, ζήτησιν ονχ όλίγην εποι-

ήσαντο οι Ιουδαίοι χα&' ημών, χαϊ μόλις εύρόντες χατεδίωξαν

'έως της χώμης Αεδρών χαϊ εύρόντες χάχει σπήλαιον πλησίον

της χώμης χατεφύγομεν εν αύτψ, χαϊ όντως διελά-9-όμεν αυτούς,

άπεχρύβημεν δε εν τψ σπηλαίψ τρεις ημέρας, χαϊ άναχωρη- 20

σάντων τών Ιουδαίων εξελ-9-όντες χατελείψαμεν τον τόπον νυ

χτός. προσλαβόμενοι δε 'Λρίστωνα χαϊ 'Ρόΰωνα ήλ&ομεν εν χώμη

Αιμνήτι.

26 Έλ&όντες δε επϊ τον αϊγιαλόν ενρομεν πλοΐον Αιγΰπτιον,

χαϊ άνελ-9-όντες εις αυτό χατήχ&ημεν εν Αλεξάνδρεια, χάχεϊ 25

3 ϊπποδρομεΐον Ρ: ο{~ 300, 5 \\ 4 περιστ. οηι Σ οΪΓΟίιπιά&ηίββ Ιαί \

ν"302,7 ωστι - αντοΰ] βϊοφίβ ϋεαΐο βηβ Οΐιπβϋ ΐββϋβ ρβιτβχίΐ &<1 άοπιϊ-

ηυπι Ιαί η || 6 τη αύτη Σ \\ 7 έσκέψαντο Σ \\ 0 έγώ - νυκτός] εύρ. δ'ε

καιρ. τ. ν. έγώ Ιωάννης ό καΐ μετονομασθείς μάρκος Σ ΐηΐβηπι β§ο ρΓ&β-

ίβίιιβ Ιο1ΐ3ηηβ8 ςιιί βί Μ&Γοαβ Ιαί ο || 11 καϊ - έχει ροεί κατωκει (12)

ροηεηάΊ \ 12 ΙεβουαοαΙων 07 έβουσαΐων Μ || 13 συν] αμα Σ \\ 14 δευτέρα

Σ || 15 ααββάτω Βϋν σαββάτου Μζ) μηνΐ παυνί ιζ' (εις τάς δεκαέπτά V

οηι V) κατ' αιγυπτίους (επτακαιδεκάτη αάά V) της δε γενεάς 'έτονς

δωδεκάτου (ιβ' V οβπίββίιηο ββουηάο 8ϊτΙβΐΗ$, ο( ΡαρβΙι·οοΜηα ρ 421,

ίηβρίβ ηίβιφιβ: ΐρεβ (τυ.$ίτα ςΗαβείηϊ) κατά δε ρωμαίους μηνί ίουνίω ια'

(δεκάτη πρώτη Μ εις τάς ϊνδεκα V) αάά Σ ΙβΓίίο ίάυβ ϊιιηϊββ Ιιοο ββΐ

αηάβοϊπια άίβ ίρβίαβ ιηθηβϊβ αάά Ιαί ΰ || 1β_302,7 ώς - αΰτοϋ] άβ Ιαί ο ο[

ίίραιίί! ρ 279 \\ 16 τω οηι Σ \\ έποίηοαν Σ \\ 17 κατεδ.] ημάς αάά Σ ||

18 σπήλ.] έν τψ δρει αάά Σ: ο(299, 1; 11 || 19 κώμ.] άνελθόντες αάά Σ [

διβλ. αΰτ.] διειλή&ησαν εις ημάς Βζ>ν δε (οηι Μ) έλί&αααν ημάς ΜΌ \\

80 ημ. τρ. Σ || 21 νυκτός οηι Σ || 22-23 προολ. - Αιμν. οηι Ρ \\ 21 - εΐρ.]

εύρόντεςΣ δε (Σ) || 25 καϊ οηι Σ || άνήλ&ομεν έν αντώ καϊ πλενσαντες κατήχϋ-. Σ
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έμεινα εγώ διδάσκων τούς ερχόμενους αδελφούς τον λόγον τον

74 Τ χν\ρΙου9 φωτίζων αυτούς και εύαγγελιζόμενος απερ εδιδάχ&ην

παρά των αποστόλων τοΰ Χρίστου, των καί. βαπτιαάντων με

εις όνομα πατρός καί νιου και αγίου πνεύματος, των και μετο-

δ νομασάντων με Μάρχον εν τψ νδατι τον βαπτίσματος, εν ο.

καί ελπίζω προσενέγχαι πολλούς εις τψ δόξαν τον -9-εοϋ δια

της χάριτος αυτού· ότι αύτψ πρέπει τιμή καί δόξα αιώνιος,

αμήν.

1 έγώ οτπ Σ \\ ίρχ.] προσφεύγοντας Σ || 2 χνρ.] &εον ΒΤ || 3 παρά]

υπό Σ: ϋ/" 293, 9; 19 || 4 ε(ς τό όν. τον π. χ. τον ν. χ. τον άγ. Σ:

ΰ[ 297, 7 || ' χαΐ ομ Σ || &εον] χνρίον £0117 χριοτον Μ || 7 'ότι οτη

ΒΜΙίν || πρ. τ. χαϊ] ή Σ \\ αι.] εις τούς αιώνας Σ των αΙώνων αάά

Μ()ν || 8 αμήν] περίοδοι χαϊ μαρτύρων τον άγίον άποατόλον βαρνάβα

πέπληοται διά 9εον αάά Ρ

Φ
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113 (114), 12 (115, 4)

ΜΙ 246, 24

115, β (116, 15) Αρ

10, 2 ΜΙ 253, 9

134(135), 15Λίί246,24

145 (146), 6 ΑΜ 76, 16

ΒΙ 134, 15 ΡΑ 30,

13; 96, 33

ΙΙοπι (βρίδΐιιία αά

ΕοπίΒ,ηοδ)

2,6 Ιο 213, 12 ΡΑ 94, 39

3, 19 Ιο 156, 5

4, 17 ΓΑ 164, 5

6, 4 ΡΑ 47, 12

6, 17 Β% 144, 9

8, 18 Αρ 27, 3

8, 21 ΡΑ 47, 12

8, 29 ΓΑ 164,15; 177,7

12, 17 ΡΑ 66, 2

13, 13 ΤΑ 153, 18

16, 16 ΑΜ 90, 8

16, 20 ΓΑ 165, 11

16, 21 Βη 294, 22

8ΪΓ&θ1ΐ (168118 8ΪΓαο1ι)

18, 4; 5 ΡΑ 30,8; 96,

27

21, 15 ΑΜ 83, 17

Τ1ιθ88 (βρΐδίηΐβ,θ »ά

Τ1ιβ88Η,1οηϊοθηδθ8)

1, 3, 5 ΓΑ 253, 13

1, 4, 3 ΓΑ 144, 3

1, 4, 6 ΓΑ 144, 3

1, 5, 15 Ιο 191, 12

ΡΑ 61, 4; 66, 2

ίΙΐΓθη (ΐΙΐΓβηϊ)

3, 6 ΓΑ 262, 17

Τίπι (θρϊδίυΐαθ αά

Τίπιοίΐΐθΐίπι)

I, 1, 1 ΓΑ 264, 18

1, 1, 12 ΓΑ 262, 10

1, 2, 4 Αρ 36, 2 ΑΜ

116, 6 ΡΑ 94, 34

1, 3, 6 ΡΑ 83, 1

1, 3, 9 ΓΑ 203, 15

2, 2, 5 Ιο 183, 18

2, 2, 6 Ιο 183, 13

2, 3, 6 ΓΑ 194, 18

2,4, 1 ΡΑ 30, 11; 96,31

2, 4, 6 ΓΑ 249, 3

2, 4, 13 Βη 294, 15

Ζαοΐι (Ζ&οΙίΕίΓί&δ)

9, 9 ΡΑ 31, 14

20*
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ΝηιηβΓΪ βιιηί ρβ,^ϊη&Ώπη βΐ ιαβΓβυαπι. ηυπιβΓίβ ίηοϋη&ΐϊβ δί^ηίβο&ηΙαΓ

Γββ βί υβΛ& ϊη ΐπιϊβ ρβ,^ίηίδ αάηοΐαΐα. άθ ΓβΙίφΐΐΒ οί ρΓβ,βί.

'Λββάνης ΤΗ 99, 1; 101, 5; 102, 3;

6; 6; 103, 1; 5; 8; 104, 1; 105, 9;

106, 3; 124, 6; 6; 15; 138, 5

αβρα ΡΗ 22, 20

Άβοαάμ ΑΜ 80, 11; 82, 3; 3; 4;

5; 7; 9; 10; 10; 86, 5 Βί 144,20

άβυσσος Ατπ 53, 9 ΑΜ 100, 15;

103, 13; 113, 2; 5; 14; 114, 3;

116, 4 Ιο 163, 26 ΡΙι 10, 18; 13,

16; 15, 13; 24; 43, 20; 64, 4 88;

68, 28 8β; 76, 6; 86, 4 ΤΛ 149, 18

αγαθοεργής (-ός) ΡΙι 43, 10 ο£ 10

άγα&ός ΑΜ 71, 12 ΡΑ 119, 24

Ιο 204, 11. — 193, 6. — 191, 9. —

οί 166, 6; 18 ΓΛ 38, 16; 43, 25

ΓΛ 159, 16; 217, 12; 229, 13 —

200, 21

άγα&ότης Ιο 208 , 6 Ρ/ι 47, 5 αϊ

ΓΛ 193, 13

άγαθ-ννω Μί 227, 6

άγαθ-ωσννη Ιο 205, 12 7 Λ 229, 13

άγαλλίασις Αα 38, 26 Ιο 191, 23

Μί 258, 4; 261, 6 ΡΗ 5, 11; 30,

22; 32, 3 ΤΗ 110, 14; 202, 5

άγαλλιάω Αα 29, 23 Ατπ 50, 6 Αιι

58. 6; 24 Ιο 165, 15 &1 Μί 226,

5 βΐ ΡΗ 9, 12; 14, 4 8,1 ΓΛ 219,

7. — 143, 12 β,Ι

άγάλλομαι ΑΜ 78, 4 7ο 183, 17

Μι 226, 5 ΡΗ 14, 4? ΓΛ 123, Π;

226, 1 ; 283, 18

αγαπάω Αα 38, 6; 42, 15 Αιι 63,

3; 19 ΑΜ 80, 11 7ο 192, 3; 214,

14 ΡΗ 42, 7; 44, 10; 89, 8Τ ΓΛ

111, 8; 135, 3; 154, 5; 13; 168, 5;

229, 15; 268, 12

αγάπη Αη 63, 29 Ιο 181, 21; 192,

31; 208, 4 ΤΗ 119, 11; 13; 120,

1; 122, 1; 5; 152, 15; 160, 10;

166, 17; 167, 12; 188, 4; 189,22;

196, 17; 206, 24 ; 217, 16; 239, 26;

246, 28

άγάπησις ΑΜ 113, 7

αγαπητός ΑΜ 67, 8 β.1 Ιο 165, 21;

199, 7 αϊ ΡΗ 10, 23; 25 &1 ΤΗ

163, 3; 6

αγγελικός ΡΗ 87, 2

άγγελος Ατπ 54, 11 »1 ΑΜ 69, 2

70, 2 88; 86, 4; 9 88; &1 7Λ4 122,

16(ο£11) Ιο 189, 2; 202,26; 214,6

Μί 232, 2ϋ; 248, 5 ΡΗ 69, 4

ΓΛ 135, δδβ; 149, 8; 154, 1

άγίλαατος Ιο 163, 26

αγέλη ΤΗ 177, 2

άγέννητος Αα 40, 32 7% 76, 27

αγιάζω ΤΗ 194, 11; 266, 3

αγιασμός ΡΗ 48, 13; 82, 12 ΓΛ

230, 23

άγιος Αα 40, 32 Αη 61, 11; 64, 4

ΛΛί 101, 4. — 100, /2; 102, 15 »1

7ο 189, 25; 193, 12; 197, 20 Ρ/ι

10,21; 22; 57, 27; 63, 9; 88,6. —

50, 16; 82, 3 ΓΛ 159, 16; 217, 12;

243, 9; 284, 1. — 207, 12 88; 244, 5

οί 5. — 99, 1; 124, 13 οί 3; 186,

19; 245, 6
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αγιωσννη ΤΗ 175, 15; 201,5 (<;/" 5);

14; 202, 6 ; 8; 210, 10; 217, 5;

15; 239, 2 ; 246, 25

αγκύλη Αα 26, 16 οϊ Αη 58, 15;

60, 15

άγνεία Ι0 166, 24 ΡΑ 2, 30; 18, 16;

21, 1; 49, 3; 52, 6; 65, 10 ΤΑ

117, 12; 168, 6; 203, 15; 217, 15;

239, 2 ; 291, 5

άγνενω ΡΗ 2, 32

άγνίζω ΤΗ 118, 15; 210, 20

άγνοια Ατη 56, 17 ΑΜ 78, 11 Ιό

206, 2 ΡΑ 59, 5 Τ/ι 156, 7; 177,

5; 210, 24

άρ'ί'ός ΛΛ 41, 15; 24 Ρ/ι 28, 29

Τ/ι 118, 4; 169, 6

άγνότης Τ/ι 291, 6

α^ώς ρ/ι 2, 33

άγνωσία Τ/ι 156, 7 οί 7

ά/νωστο; -4»ι 48, 11

αγορά Τ/ι 101, 7; 180, 8 »1

άγρεύω ΡΑ 124, 4

«^όω 42, 20 Ιο 211, 6 ΡΑ 16, 27

Ιάγρίτϊτνας Ι0 151, 3

αγρυπνία ίο 194, 14

«/ριίπνως Αρ 25, 19

«^ω ΓΑ 225, 16

αγω ΑΜ 96, 6; 114, 5 ΡΑ 6, 6;

28, 28 ΤΗ 205, 16; 214, 1 οί 7ο

166, 10 οί φέρω

αγωγός ΤΗ 127, 10; 180, 15; 20

αγώνισμα Ιο 183, 20

αγωνιστής ΡΑ 117, 20 Ιο 184, 6

άγωνοθέτης ΡΗ 85, 4; 88,3 οί

βευτής

Αδάμ Αρ 12, 8 Λ? 12, 17 Λα 40,

13; 41, 9 ΑΜ 91, 18 Βί 136, 34;

137, 21; 139, 22 ΡΗ 79, 21; 80,2

άδείλανδρος Ας 17, 20

αδελφή Ι0 172, 17; 187, 4 ΡΑ 46, 6

ΓΑ 163, 2; 211, 16 (19); 240, 21

άδελφιδή ΤΗ 203, 6

αδελφός ΑΜ 71, 10 »1 ΡΑ 117, 7;

13 αϊ (οί9) Ιο 191, 30 ΡΑ 89, 8

ΤΗ 148, 19; 238, 4 *1

αόελφότ^ς ΛΜ 70, ί6; 72, ί

άδηλος Ιο 156, 10

ΑΜ 113, 4; 114, 3 Ιο 163, 27;

211, 12 Μ( 219, 17 ΡΑ 10, 18;

13, 16; 15, 14; 42, 13; 64, 3;

65, 2; 68, 8; 76, 5; 77, 15 ΤΗ 115,

5; 134, 8; 244, 15 ; 265, 3

αδιάθετος ΑΜ 92, 4

αδιαλείπτως Λα 39, 3 ΡΑ 88, 8

άδιάπανατος Ιο 206, 8

άδιάπνενατος Ιο 206, β

άδιάτμητος Αη 58, 14

άδικος Αη 61, 8 Ιο 183, 1

άδιόχλητος Ιο 180, 24

αδίστακτος ΤΗ 286, 14

αδόκιμος Ιο 157, 29

άδολος Ιο 205, 2

Αδριανός Ιο 153, 23 ΡΑ 41, 3

άεργής ΤΗ 188, 12; 193, 1 οί 1

αέριος Ιο 212, 3

αετός ΑΜ 86, 1; 87, 2 ΤΗ 205, 12;

16; 24

Άζάνης ΤΗ 265, 14; 281, 4 οί Οόα-

ζάνης.

"ΛΙωτος ΡΗ 16, 33; 34; 18, 2; 4;

92, 15; 42; 93, 27

αήρ ΑΜ 84, 15 ΡΛ 122, 12; 16;

126, 29 ΡΑ 13, 22; 40, 9; 23; 59,

15; 22; 70, 4; 86, 3; 9 ΤΗ 173, 14

ά&αναοία Ιο 208, 6

ά&άνατος ΡΗ 76, 9; 27 ΤΗ 234, 2;

240, 10

αθέμιτος ΤΗ 167, 5

α&εος Ιο 170, 16; 189, 11 ΡΑ 64, 5

αθεράπευτος Ιο 161, 15

άθετέω Ιο 152, 15; 170, 33 ΡΑ 80, 20

αθεώρητος Ιο 208, 8

'Λ&ψά ΡΗ 1, 15

'Λ&ψαι ΑΜ 65, ί ΡΑ 3, 29; 31;

7, 10; 21; 11, 3; 15, 26

'Λ&ηναϊος ΡΗ 6, 18; 8, 6; 9, 13

άθιγής Ιο 212, 7

άθραυστος Αα 41, 25 Ιο 213, 9

αθρυπτος Αα 41, 25

άθφος Ιο 158, 18

Λί^ας Αρ 3, 12; 18; 5, 14; 6, 8;

8, 14; 18; 9, 11; 15; 10, 12;
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άλας Ιο 207, 14 Ρ/ι 36, 30 ΓΑ 131,

7; 217, 8

άλάστωρ ΤΗ 161, 6

'Λλβανόττολις Ατη 47, 3

αλγησις Ρ/ι 29, 7

δλ^ος 42, 10

αλείφω Μί 257, 5 ΤΗ 140, 10;

142, 12; 184, 18

Αλεξάνδρεια Βπ 301, 25

Αλέξανδρος ΡΑ 117, 5; 118, 9;

119, 14

αλί/χτος Λα 43, 17 /ο 196, 9; 207, Η

άλιχόεις ΑΜ 110, 8

αλλαγή Ιο 154, 7

άλλα *αί ΓΑ 213, 26

άλλαχόαε Ιο 199, 9 οί 9 ΤΗ 101, 1

αλλ5 ^ Λ» 38, 19; 43, 5; 14 Ιο 207, 9

Λ/ί 231, 20 ΤΗ 103, 2; 147, 17;

212, 8

αλληλούια Μι 252, 9; 254, 2 ; 255, 3

άλλος οϊ ?τερος

αλλότριος Αα 41, 25; 42, 23; 45. 2;

17; 22 Ιο 183, 7 ΡΗ 40, 15

άλογος ΛΛί 91, 10 ρΓ&βί χχπ Ιο

169,6 ΤΗ 157,2; 198,21; 202,24

οί άνοστος

άλό^ 63, 25

άλσος Ατη 49, 19; 51, 6

άλνηία Ιο 166, 25

αλυηος 10 204, 7 ΤΗ 249, 7

"ΑλφαΙος ΤΗ 99, 6

'Λμα^'λ Λ Λ/ 101, 3

άμαρτάνω ΑΜ 88, 3; 5; 89, 12

Ιο 206, 2 ΡΑ 76, 21 ΤΗ 173, /7

αμάρτημα Ατη 48, 13 /ο 178, 13

ΤΗ 156, 3; 170, 5; 174, 19

αμαρτία ΛΛ/88, ί ΡΗ 76, 3; 77, 2;

12; 21; 81, 8; 82, 21 ΤΗ 148, 11;

156, 6; 166, 20; 194, 16; 207, 18;

208, 5 ; 239, 16; 241, 13; 267, 14

οί αμάρτημα, ανομία, παράπτωμα

αμαρτωλός ΡΗ 11, 19

Άμάαεια ΑΜ ρΓ&βϊ ρ χχιπ

'Λμβόνης οί Άββάνης

αμβροσία ΤΗ 109, 5

άμβρόαιος ΤΗ 110, 17

άμβροαιώδης ΤΗ 140, 13; 15ί, 2

άμεριμνέω Ιο 205, 7

άμεριμνία ΤΗ 202, 6

άμέριοτος Αα 41, 26

άμετάβολος Ιο 193, 8; 205, 2

αμετάθετος Ιο 170, 11; 192, 16

αμετανόητος Ιο 157, 1

άμετάτρεπτος Ιο 164, 2; 202, 24

άμην /ο 197, 16 88 ΡΗ 47, 18; 51, 8;

84, 6; 87, 4; 8 (24): 88, 4 (19);

89, 5 ΤΗ 146, 20; 165, 12; 231,

14; 269, 6; 7

άμνημονενω ΤΗ 122, /

αμοιβή ΤΗ 146, 19; 191, 12; 208, 5;

230, 6; 257, 8

άμοίχευτος Αα 41, 24 Ιο 176, 7

άμορφος Αηι 55, 8 Μί 223, 14

.ΡΑ 42, 14

άμπελος Μί 220, 12; 253, 1 /%

84, 4; 88, 6 ΤΗ 253, 19

άμπεχόνη ΤΗ 153, 14

αμύητος Ιο 182, 15

αμννα Ατη 52, 1

«μφί />Λ 50, 17 οϊ περί

άμφιάζω ΤΗ 110, 13

άμφίασμα ΤΗ 203, 12 οί 194, 16

αμφιβάλλω Ιο 183, 2

άμωμήτως Τ/ι 254, 6 .

Α4 121, 22 ΡΗ 1,5; 13, ί& —

11, 26 ΤΗ 209, 19 οί 19; 212, 18

(19); 226 , 20 ; 211, 23 (β/- 23);

238, 2

αν Λ» 62, 16; 17 ΤΗ 213, 6 οί έάν

ανά ΡΗ 79, 6 ΤΗ 278, 7

αναβαθμός ΡΗ 28, 20

άναβίωοις Ιο 177, 32

αναγεννάω ΤΗ 239, 11

άναχχάζω 2, 2 ΓΑ 283, 9

άνα^ω Μί 251, 16 ΓΑ 124, 16 (οί 7)

οί φέρω

άναδίδωμι ΤΗ 225, 11 οί /;

άναζάω ΑΜ 114, 8 ΓΑ 137, 1;

138, 8

άνά&ημα ΤΗ 192, 10 οϊ Ιο 171, 8

άναιδενομαι ΤΗ 122, 4 αϊ
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103, 2; 6< 17; 104, 2; 4; 6; 7;

9; 105, 7; 106, 4; 5; 5; 7; 8;

10; 13; 14; 107, 3; 6-7; 108, 4;

7; 8; 10; 11; 12; 109, 4; 5; 7;

8; 10; 110, 4; 5; 12; 111, 1; 11;

12; 12; 13; 112, 8; 9; 13; 13;

113, 10; 12; 114, 2; 5; 8; 115, 7;

7; 116, 5; 12; 14; 14; ρΓβ,βίχχιι:

ΡΑ 117, 1; 2; 7; 9; 13; 20; 118,

9; 11; 119, 5; 8; 11; 122, 6; 10;

123, 7; 12; 16; 16; 24; 125, 24

Ιο 194, 8 ΜΙ 220, 8; 222, 6 Ρ/>

16, 23 ΤΗ 99, 3

άνδριάς ΑΜ 94, 10; 109, 9 88

Ανδρόνικος Ιο 167, 29; 169, 26;

173, 17; 32; 180, 4; 26; 181, 17;

23; 182, 1; 22; 183, 1; 6; 6; 185,

10; 186, 5; 8; 23; 187, 1; 188, 7;

190, 7; 28; 191, 29; 30; 192, 10;

193, 15; 203, 4

ανεγείρω Ιο 163, 3; 166, 26; 187,

14; 19; 190, 9; 19; 211, 11 ΤΗ

158, 22 οί άνίστημι

άνέδραστος Ιο 200, 12

άνεχλάλητος Ιο 214, 2; 207, 14

άνέχλειπτος ΤΗ 256, 9

άνελεημόνως ΤΗ 198, 23

άνελεημοαννη ΑΜ 113, 7

άνελεήμων Αα 33, 14

άνεμος ΡΑ 119, 15 Μι 218, 6; 9

ΡΑ 39, 27 ΤΗ 104, 3

ΐ4νεμονριον Βη 296, 15

ανενδοίαστος Ιο 213, 10

άνεξάρνητος Ιο 157, 1

ανεπηρέαστος Ιο 214, 13; 204, 8

άνεπιβούλεντος Αα 44, 19 Ιο 189,

26; 204, 7

άνεπίλειπτος Ιο 179, 15 οί 206, 1

ανέρχομαι ΑΜ 95, 11 ; 109, 10

ανεσις ΡΑ 118, 3 ΡΗ 19, 12 ΤΗ

128, 7; 130, 4; 157, 12; 232, 2;

238, 8 (οί δ Βη 295, 19); 244, 6;

249, 7; 250, 17

άνευ ΡΗ 67, 1 ΤΗ 204, 18

ανηλεής Ιο 193, 3 ΡΗ 16, 26

ανηλεώς Ιο 171, 26

«ν^ρ ΑΜ 67, 3 (οί 3); 108, 16; 8,1

ΡΗ 41, 24 &1 ΓΑ 171, 23 (οί 14);

172, 18 (οί 11); 180, 15

άν&ομολογέω Αιη 49, 4

αν&ος Ιο 206, 8 ΡΗ 67, 11 ΓΛ 107,

10; 109, 4; 110, 2; 249, 15

άνθος Λ»ι 50, 13 Ιο 161, 32; 206, 8

άν&ρωποκτόνος ΡΗ 48, 10

αν&ρωιτος Αα 42. 2 Ατη 47, 13;

48, 10; 50, 14 Αη 61, 5 ΑΜ 70, 1;

-11; 75, 14; 76, 15; 80, 9; 88, 1;

2. — 65, 7; 66, 8 8,1 Ιο 201, 26;

202, 2; 208, 2; 10. — 177, 13; 189, 1

ΡΗ 7Ϊ, 5; 76, 8. — 59, 3; 4 7%

164, 10; 16. — 150, 4; 184, 16. —

188,3; 194, 7. — 160, 7; 171, 14;

172, 11; 179, 19. — 150, 26; 152,

7; 155, 21

άν&ρωτΐότης ΡΑ 118, 1 ΤΗ 196, 3;

262, 10

άνϋ-ρωποφάγος ΑΜ 65, 2; 7 88

ΡΑ 117, 3; 8; 118, 13 Μί 220, 7;

15; 222, 5; 8; 231, 22; 261, 24;

ρΓβ,βί χχιι ; χχιιι

άν&υιτατεία Ατπ 51, 1

ανθύπατος Αρ 28, 20 (οί 3, 12;

21) Ατη 47, 16 8,1 Αη 60, 16 βΐ

Ιο 167, 28 ΡΗ 45, 7 88

άνιάω Αρ 26, 18 Αα 39, 24 Λ»ί 56, 2

Λη 60, 17

άνιδρνω ΤΗ 258, 3

'Λνισάρα ΤΗ 259, 10 οί Μνααάρα

άνίστημι Ατη 49, 3 ΛΛ/ 82, 13

Ιο 153, 1; 158, 13; 159, 11; 161,

21; 162, 23; 163, 22; 29; 32; 33;

164, 7; 24; 26; 29; 16», 17; 171,

6; 13 (οί 14); 20; 175, 2; 3; 176,

16; 18; 177, 9; 11; 14; 186, 17;

187, 17; 1.«8, 4; 15; 190, 9; 26;

191, 4; 22; 32; 192, 5; 7; 9

ΡΗ 15, 10; 11; 18; 22; 32, 17;

28; 33, 6; 9; 12; 76, 15 ΤΗ 268, 15

οί 196, 18; 239, 14 οί εγείρω,

ανεγείρω

άνίοχω Αα 43, 17

"Αννας ΡΗ 96, 2; 40; 97, 33; 98, 13;

19
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άνοδος Ιο 214, 12 ΤΗ 196, 6; 7

ανόητος ΑΜ 91, 13 οί άλογος

άνοιγμα Μι 220, 7

άνοίγω ΡΗ 14, 11; 14; 64, 3; 7

οί &'υρα

ανομία Ιο 211, 9 Ρ/ι 43, 15 ΓΑ

144, 5; 194, 14

άνομος Α([ 35, 19 Λ»ι 61, 29; 63,

11 (27) ΛΛΓ67, 1; 3; 93, 14; 96,

13; 97, 3 Ιο 152, 12; 19; 197, 11;

12 Ρ/ι 32, 20

άνορμάω Τ/ι 222, 8

άνόσ*0£ Ας 28, 21 (οί Λ/ι 61, 16)

Αμ 54, 13 Απ 58, 18 7ο 192, 32

άνταλλάοαω Τ/ι 253, 15 οί 7.5

άνταναίρω ΤΗ 248, 8

άντιβοάω ΤΗ 246, 8 (οί δ); 257, 78

«ντ/(ϊί·/ος Αρ 31, 26 (οί Λη 63, 18)

Αα 42, 24 Α,ι 60, 5 7ο 207, 3;

211, 10 ΡΗ 85, 4

αντ-ίκοταλλα}^ 7ο 168, 12

άντίχειμαι Ατπ 55, 1 (οί 51, 10)

Ρ/ι 86, 8 ΤΗ 287, 10

αντικρύ, αντιχρνς Αηι 50, 19; 56, 11

7ο 159, 30 ΜΙ 254, 6 (19) ΤΗ 119,

6 οί 6

αντιλαμβάνω ΡΗ 37, 17

αντιλέγω Αηι 49, 5-6 7ο 174, ύ

ΡΗ 22, 22

άντιλήπτωρ ΤΗ 184, 78

αντίληψις Ιο 204, 17 οί ΓΛ 184,

16; 232, 77 - 78

αντιμισθία Ιο 191, 13 ΤΗ 191, 10;

257, 9

Αντιόχεια Βιι 293, 20; 294, 2 ; 4;

16; 299, 14

αντίπαλος 7ο 211, 10 ΡΗ 85, 4; 20

7'Λ 266, 14

όιτίπ«ραλλ«σσω 7'Λ 75, 1

άντιπλέχω Αα 45, 20

άντίπραοις Ιο 168, 11

Ιΐντιφάνης Αηι 51, 14; 22

άντιφέρω Αα 45, 7

άντιφονενω Ιο 175, 33

«ντονομκζω ΓΛ 163, 6

αντρον ΤΗ 173, 12; 21

άννπερήφανος Ιο 164, 14; 177, 9;

206, 11

άννπόληπτος Ιο 179, 15

άννποστόλως ΡΗ 96, 37

άννστέρητος ΤΗ 271, 17

άννψόω ΤΗ 249, 9

ανω Αηι 54 , 25 7ο 198, 5; <ϊ Ϊ17<

253, 3 ΡΗ 10, 6; 42, 6; 70, 5; 74,

9 ΤΗ 219, 26; 265, 9; 270, 4

ανω&εν ΤΗ 178, 11; 231, 13

άνωμάλως ΤΗ 180, 13; 204, 11; 15;

205, 5

ανώτερος 7ο 202, 25

άξεστος Ιο 167, 4 οί 4

άξιος ΜΙ 251, 2 ΓΛ 193, 7; 246,

16; 24; 271, 20. — 252, 6; 19;

253, 8; 22 οί 191, 6; 204, 1 ιιΐ

άξιόω Ιο 212, 5

αξίωμα Αα 41, 12 ΤΗ 201, 20; 203, 12

'Λξονμη ΤΗ 278, 15

άοραοία ΜΙ 233, 12; 14

άοράτως ΤΗ 279, 7; 9 ο( 8 - 9

άόργητος Ιο 205, 3

απαιτητής ΤΗ 257, 12; 281, 11

άπαχροάομαι ΤΗ 260, 1 οί7; 259, 15

'άπαξ Α ΛΙ 113, 4 ΜΙ 226, 13

απαραίτητος Ιο 193, 9; 206, 1

άπαρόμονος ΤΗ 238, 8

απας Ιο 181, 3 ΡΗ 87, 15 οί 6

απειχασία ΤΗ 196, 2 οί 116, 2

άπεμπόληοις ΤΗ 99, 7

άπίρίνόττος 7ο 189, 19

άπενδοχέω ΑΜ 107, 7

άπηνώς ΤΗ 192, 4

άπιοτέω ΑΜ 82, 6 7% 11, 8

απιστία ίο 192, 21

απλωτές ΤΗ 230, 24

οπό Λα 40, 9 Απι 49, 3; 52, 7

ΛΛ/93, 8; 11; 94, 9 »1 7ο 210, 5

ΡΗ 18, 6; 32, 34; 50, 28; 68, 13;

78, 6; 7; 8 (οί 74, 2) αϊ. — 33, 30

ΤΗ 101, 11; 151, 20; 184, 19;

203, 15; 282, 7; 240, 14 αϊ. —

110, 18; 140, 13 »1. — 189, 16; 221,

20 &1. — 115, 14; 147, 19 αϊ —

181, 17. — 161, 17; 18; 19

αποβάλλω ΑΜ109, 13; 110, 6; 111, 14
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άποδνω Μι 257, 3 ΤΗ 231, 6;

266, 8; 275, 2

άποζωνννμι ΤΗ 275, 2-3

απο&ήχη ΡΗ 18, 21; 19, 10; 15;

60, 19; 89, 18

άποίητος ΤΗ 117, 11; 183, 12

αποκαλύπτω ΡΗ 39, 18 ΤΗ 114, 1 ;

142, 7; 252, 18 ; 284, 7. — 114, 12;

121, 6; 140, 2; 142, 17; 164, 1;

166, 10

άποχάλνψις Ιο 159, 15; 175, 24;

203, 15 ΡΗ 20, 21 ΤΗ 252, 5

άποχρατέω Ιο 197, 15 Μί 239, 8

άποχρίνω ΑΜ 90, 9; 97, 12 &1

ΡΑ 118, 11 Ιο 185, 14 ΡΗ 73, 19

ΤΗ 172, 6; 17 αϊ

αποκρύβω Μί 260, 15

απόκρυφος Μί 236, 2 Τ/ι 153, 8;

156, 14; 15; 157, 2; 166, 13; 193,

5; 196, 10

άποχρύφως ΤΗ 195, 9

άποχτέννω Μί 101, 15; 113, 3; 17

Απάλλων ΡΗ 1, 13 Βιι 299, 7

άπολντρωσις ΤΗ 201, 26

άπόοκληρος ΤΗ 206, 19

αποστάτης Ιο 214, (ϊ 7'Λ 149, 2

άποοτερητής Ιο 169, 14

αποστολή Ιο 168, 10; 211, 1 7>Λ

16, 19

αποστολικός Μί 217, 3 7% 16, 11

απόστολος Ιο 211, 3 ΤΗ 99, 2;

194, 13

άποταχτιχός ΡΗ 4, 4

αποταμιεύω ΤΗ 155, 9

αποτάσσομαι ΡΑ 123, 8; 9 7ο

167, 25 ΡΗ 22, 7 ΓΛ 213, 19

αποτέλεσμα ΡΗ 60, 19

αποτροπή ΤΗ 267, 15

αποφέρω Ατη 52, 23 7>Λ 9, 5; 15, 5

ΓΛ 172, 8; 283, 19 οΓ φέρω

αποχή Ιο 191, 18

αποχωρίζω ΤΗ 211, 20 οί χωρίζω

απτόητος ΤΗ 115, 2

απώλεια ΡΑ 122 , 24 7ο 192, 27

οί 27 ΡΗ 43, 13 α\ ΤΗ 148, 19;

150, 1; 191, 12; &1

άρα ΤΗ 207, 4

άργνρεος ΤΗ 266, 11

άργνριον ΤΗ 128, 3; 253, 22; 260,

12 οί άσημος

άργώς ΤΗ 147, 14

αρετή Ιο 153, 29 ΤΗ 280, 77

Άρης ΡΗ 1, 12

άρι&μός Ιο 198, 5 Μ 260, 1 ΤΗ

110, 4; 7 (οί 109, 8; 12; 142, 17;

18; 144, 4; 148, 18; 164, 3; 186,

9 8β; 202, 7; 259, 10; 11; 260, 11;

278, 2; 279, 5 88; 282, 15)

άρι&μός Μί 260, 1 ΡΗ 6, 25 ΤΗ

172, 1; 243, 5 ; 249, 10; 266, 1

Αρίσταρχος ΡΗ 28, 34 ; 30, 4; 5;

31, 19; 23; 32, 30 ; 32; 35, 2

αριστερός Απι 55, 1 Ιο 200, 14

ΡΗ 74, 9 ΤΗ 206, 2 οί εύύνυμος,

δεξιός

Αρίστιππος Ιο 180, 7

Αριστοβονλα Ιο 180, 6

Αριστόδημος Ιο 160, 6; 165, 1

Αριστοχλιανός Βη 299, 13

άριστον Ιο 154, 7 ΤΗ 164, 8; 208,

10; 243, 19

Άριστων Βη 297, 20; 301, 22

Αρμενία Ατη 47, 4

αρμοδίως ΤΗ 223, 21

αρμονία Ιο 200, 13

άροτρον ΡΑ 118, 23 88 7ο 208, 1

ΤΗ 103, 9; 125, 5; 255, 18

αρπαξ Ιο 169, 14

άρρην ΤΗ 142, 16; 166, 8; 237, 19

άροενοκοίτης Ιο 169, 15

άρτάω οί άναρτάω

Αρτεμήλα ΡΗ 24, 37; 25, 2; 34, 13

Αρτεμίλλα ΡΗ 93, 35

Άρτεμις Ιο 152, 22; 169, 28; 170,

18; 171, 7; 14; 28; 33; 172, 13;

173, 18; 24; 33 ΡΗ 1, 14

άρτι ΤΗ 232, 8

άρτοκοπεϊον ΤΗ 127, 9

άρτοποιείον ΤΗ 127, 9

άρτος ΑΜ 72, 14 ββ; 92, 2 7>Λ 118,

16 88 Ιο 154, 8; 155, 7; 200, 7. —
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186, 6; 193, 2; 207, 7; 9; 208, 10;

11 Μι 253, 1; 257, 8 Ρ/ι 35, 37;

36, 4 Τη 131, 7; 209, 20; 217, 8. —

146, 2; 261, 15; 18. — 143, 11; 146,

17; 166, 1; 18; 167, 5; 230, 14 8β;

231, 10; 240, 5; 15; 268, 1; 269,

2. — 240, 6; 7

«ρύπος Ρ/ι 48, 13

αρχάγγελος ΑΜ 110, 15 ΡΑ 122,

11 (οί 16) ΡΑ 69, 10

Αρχέλαος Ρ/ι 9, 6; 93, 5

«ΡΧ»? Λα 41, 1; 45, 2 Ρ/ι 63, 7;

86, 2 ΓΑ 240, 11 οί Ιο 156, 4

αρχηγός Ρ/ι 83. 10

«ρχί/ενίίος /ο 194, 23

αρχιερατικός Ρ/ι 7, 23; 15, 14; 10

αρχιερενς ΑΜ 77, 10 ββ Ρ/ι 6, 10 83

Βη 292, 10 ββ

άρχιστρατηλάτης Τ/ι 206, //; 15;

214, 19; 217, 18; 218, 7; 242, /7

αρχοντικός Ιο 190, 16

«ρχων ΛΛί 95, 6ββ ΡΑ 122, 18

Ιο 163, 25; 29; 214, 7 ΡΑ 21, 7;

23, 28; 27, 12 ββ; 31, 26 83 Τ/ι

115, 3; 226, 11; 228, 19; 229, 4;

22; 243, 1; 246, 20; 2ΐ0, 10; 13;

14; 265, 1; 4

ασελγής Ρ/ι 48, 22

άσημος Τ/ι 102, 1; 129, 5; 219, 26

άο&ένεια Ιο 212, 9 Τ/ι 100, 6

'Λσία Ατη 47, 2 /ο 152, 25 ΡΑ 4, 2;

41, 9; 12; 90, 5; 98, 42

Ιίαιανός Ατη 57, 21

Άαιάτις Ρ/ι 91, 13

άσκανδάλιστος Αα 41, 26 Ιο 165, 2;

192, 1

ασκί'ω Ιο 183, 23 ΡΑ 79, 28

'Λσμοδαϊος Μι 235, 5 ; 238, 1

αοπλαγχνος Ρ/ι 67, 13

άσπρος Βΐ 131, 22

άοπρόοαρκος Βί 131, 19

'Λσταροϋ» Βί 129, 14; 15; 29;

130, 15; 22; 26; 132, 27

«σΓο^όστως Αα 43, 30

αστραπή Ρΐι 40, 25; 31; 53, 8

Άστρήγης ΒΙ 147, 27; 33; 149,

24; 27

αστν Τ/ι 128, 5 οί Λ 209, 7

«συν&άθίτος 41, 24

άοχημονέω Ιο 214, 10

ασώματος Ιο 196, 22 ΡΑ 76, 29

αταραξία Ιο 166, 24

ατε Τ/ι 106, 2; 4; 160, 3; 188, /.?

αί/ος ΤΗ 143, 10

αΰθ-ωρόν /ο 156, 15

αύλαξ Ρ/ι 66, 5 ΓΑ 255, 19

αϋλ^ω Ιο 198, 3 ΓΑ 108, 2 ββ

αυλή />Λ 83, 20 Τ/ι 169, 14; 188,

21 ; 230, 2

αυλητής Τ/ι 104, 6

αόλήτρία ΓΑ 108, 1 ββ

αυλός Αα 40, 32 Ιο 196, 21 ; 205, 2

Αυξονμη Τ/ι 278, ί5

αυτάρκης ΑΜ 93, 10 /ο 169, 2

αιίϊ-όΦί Ιο 175, 5

αυτοκράτωρ Α/η 53, 6 /ο 152, 23

αυτός Αα 38, 10. — 38, 24 ; 39, 17;

40, 17; 41, 28; 34; 42, 5. —

44, 22 ΑΜ 105, 5 ΡΑ 120, 7

(οί 10) /ο 176, 18. — 170, 28;

198, 24 ΜΙ 258, 10 Ρ/ι 39, 16;

78, 26; 3.1. — 28, 7 ΓΑ 245, 4;

193, 18; Λ. — 180, 19. — 227, 21;

230, 18 αϊ. — 145, 15; 146, 15;

151, 16; 170, 18; 176, 7-8; 212,

2; 221, 9; 222, 17; 239, 5; 26;

258, 9 ; 287, 18 βί

αυτός (ό) Αη 56, 4 /ο 164, 33 ΜΙ

255, 2

αϋτοΰ (αντον ?) Αα 38, 25 63, 14 ;

15,· 24; 31 ΑΜ 107, 9. — 91, 15. —

85, //; 104, 11; 108, 5 Ιο 153, 4;

22; 172, 13; 190, 27; 191, 19 (ε\');

197, 1; 200, 11. — 162, 17 Ρ/ι 38,

7; 67, 6 Τ/ι 107, 6; 115, 19; 116,

/; 123, 5 (μετ' ο£5); 124, 8 (μϊτ'

οί 103, 2); 9; 141, 18; 171, 11;

176, 7-8; 204, 9; 206, 13; 209,

1-2; 215, 5; 243, 16 ; 286, 9. —

210, 20. — 177, 15; 188, 3-4;

240, 8; Ρ - 10; 267, 6; 7; 9. -

191, 3
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αφανής Αυι 48, 2 Μί 236, 1 ; 248, 9

ΤΗ 143, 7; 163, 14

άφαντος ΤΗ 119, 2; 192, 12

άφεσις Απι 46, 10 Ιο 178, 14 Τ/ι

166, 20; 239, 9; 17; 240, 9

άφήλιον{?) Α Μ 94, 5 - 7

άφ&αρσία Ι0 153, 8; 208, 6 ΡΑ

24, 1; 88, 3 ΤΗ 229, 24; 251, 15

αφ&αρτος Αηι 56, 26 Τ/ι 236, 5;

240, 7 8.1

άφ&άρτως ΡΗ 30, 14

αφιέρωμα Ατη 53, 6

άφίημι Ιο 206, 2 ΡΑ 75, 6; 83, 9

ΤΗ 139, 5; 174, 18; 207, 18

άφιλοστοογία Ιο 177, 13

αφορίζω ΡΑ 121, 16; 18

αφορμή Ιο 158, 10 Ρ/ι 15, ί> Τ/ι 199,

31

άφνπνόω ΑΜ 84, 7; 8

^χαΐα 1, 6; 20, 10 Ας 1, 7;

9; 20, 20 ; 29, 12; 37, 7 Λ»ι 47, 7;

11 ; 51, 3; 53, 5 Λ/ι 58, 22; 62, 2

(25) ΡΑ 16, 24

'Λχαιός Αα 28, 24 Απ 61, 31

αχείμαστος Αα 41, 26 /ο 183, 12

άχρειώδης ΤΗ 195, 2

άχρωμος ΤΗ 172, 21

Βαβνλών ΤΗ 223, 5

Βαβυλώνιος ΤΗ 220, 15; 222, 6

Βαβύριν&ος ΤΗ 223, 4 οί 4

βαϋ-μός ΡΗ 70, 6 ΓΑ 109, 11

/?ά#ος ΤΗ 250, 3

βακτηρία Μί 223, 15 οί ^ά/9ίος

Βαλαάμ ΤΗ 158, 3

βαλανεΐον Ιο 165, 22 Μ 243, 7

Βαλδάδ Βΐ 149, 16

^άλλω Απ 59, 16 7» 196, 1 ΡΗ 23,

37 ΓΑ 150 , 22 ; 244, 15 οί 15;

οί 261, / (βΐί&ιη 253, 23 χατέ-

λαβον 8)

βαπτίζω ΑΜ 114, 10 ΡΑ 126, 18

22 Μί 226, 2 ΡΑ 17, 30; 26, 5

34, 5; 73, 18; 89, 3 ΤΗ 124, 12.

140, 18; 143, 13; 15; 226, 5; 231,

8; 9; 240, 2 ; 5; 267, /7; 290, 21;

21; 291, ί4 Β,ι 292, 12; 293, 1;

297, 7 οί σφραγίζω

βάπτισμα ΡΗ 47, 13 ΓΑ 229, 5;

239, 8; 18; 259, 1; 263 , 2 Βη

298, 11; 302, 5

ΒαρβαρΙα Ατπ 47, 5

βάρβαροι ΑΜ 116, 1 ΡΛ 118, 4;

10

.Βαρβκ (Βαρεγά) ΡΗ 58, 9; 20; 28

Βαρ&ολομαιος Ατπ 47, 2 Ρ< 128

8; 129, 13; 28; 130, 25 ; 28; 132

32; 142, 23; 144, 18; 19; 147,25

149, 18; 32 ΡΑ 37, 8; 24; 38, 23

28; 39, 15; 23; 40, 1; 20; 41, 13

17; 45, 2; 19; 47, 10; 49, 16

50, 9; 16; 18; 51, 10; 21; 54, 2

4; 13; 55, 3; 7; 15; 19; 22; 56, 3

9; 13; 22; 27; 58, 8; 11; 19; 22

61, 15; 62, 1; 16; 69, 15; 25; 71

3; 5; 13; 15; 22; 24; ~<7, 10; 18

26; 78, 1; 12; 22; 80, 10; 24

81, 22; 82, 1; 7; 12; 15; 27; 83:

12; 84, 2; 20; 87, 9; 17; 25; 89

3; 7; 12; 16; 24; 90, 6; 15; 24

91, 15; 92, 12; 93, 32; 94, 23

27; 95, 27; 96, 4 ΤΗ 99, 5

Βαριησονς (-ιααοϊς, ισονς) Βη 298,

19; 299, 10; 21; 300, 19; 20

Βαρνάβας Βη 292, 1; 9; 11; 293, 8;

10; 11; 294, 5; 20; 25; 29; 295,

3; 6; 8; 15; 25; 296, 2; 8; 12;

17; 22; 297, 11; 17; 23; 26; 298,

9; 20; 299, 4; 15; 300, 1; 17;

20; 21; 301, 2; 302, 8

Βαρεία (πύλη) Μί 230, 10

βαρνχόρόιος ΡΑ 125, 10

βασανίζω Ρ/ι 50, 5 88

βάσανος Αα 41, 15 ΑΜ 89, 2ββ;

102, 1 88 ΤΗ 172, 13

βασιλεία Α?η 73, 16 ΡΑ 118, 3

Ιο 190, 5; 203, 12 Μί 219, 6

ΤΗ 184, 2; 195, 20; 243, 16 ; 244, β

βασιλεύς Ιο 156, 2; 6; 163, 15

ΡΑ 84,9 ΓΑ 101, 5 88; 178,16 88;

221, 19 88 ; 283, 12. — 221, 16;

244, 4. — 243, 9 &1
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βασιλεύω ΤΗ 243, 10; 249, 16

βασιλικός ΤΗ 104, 4

βασίλισσα ΡΗ 19,5 ΤΗ 291, 4 </4

βάσχανος ΤΗ 161, 13; 212, 15

βδέλνγμα ΡΗ 50, 7

Βεελζεβονλ ΑΜ 89, 9 Μ< 238, 1

ΤΜίας ΛΛί 100, 13 (οί 73)

βελόνι; 7Λ4 125, 18; 22 οί ραφίς

Βερονιχίς Ατη 47, 5

Βεχήρ Β( 130, 21 ; 23

Βηθλεέμ Μί 219, 13

/ϊ^λον Τ/ι 211, 5

/?»/μα ^3 28, 19; 29, 20 Αα 39, 7

Λ» 61, 14 Ρ/ι 54, 2; 86, 5

•Β>?ρος 7ο 167, 8; 11; 180 , 26;

'*09, 3; 5; ρνατί χχνιπ οί Βίρρος,

Ονήρος

βιάζομαι Ιο 162, 10

Βιβλία Βιι 300, 16 (οί 16)

βιβλίον Τ/ι 22?, 3

βίβλος Ιο 152, 4 (οί 4); 155, 14

Ρ/ι 4, 10; 5, 25 Βιι 297, 24

βιβρώσκω Ας 26, 19 οί Λη 60, 18

Ιο 197, 25

Βι&ννία οί Βυ&ινία

βιο&άνατος Α<ι 36, 14

.Βίρρος 7ο 209, 5; 5 οί 7%ος

βλαπτικός Τ/ι 148, 17

βόρβορος Μί 220, 1 7Λ 172, 9

/ϊότρυς Λ/ί 220, 72; 224, 8; 253, 2

ΡΑ 84, 4

Βονχολος Ιο 173, 31

βουλεύομαι Τ/ι 179, ί>; 238, /.ϊ; 277,

10 (5 έβονλετο Κ)

βουλεντήριον Ιο 168, 9 7% 28, 16;

20

Βούλφαμνος Μί 258, 5; 6 οί 251,

4; ρΓαβί χχχιν οί Φονλβανός

Βονλψανδρος Μί 258, 7 οί 221,

16; ρΓ&βϊ χχχιν ; οί Φονλβανός

Βοννόπολις οί "Αλβανόπολις

βοϋς ΡΑ 118, 23 η

βραβεΐον Ιο 183, 18 Ρ/ι 55, 8; 67, 3

βραβεντής Αιη 56, 23 οί α}Όίνο9·ετ»7ς

^αχΰς 7ο 186, 17; 187, 14 Τ/ι 116, 3;

171, 8

βρέφος Τ/ι 172, 4; 6; 219, 21

βρίοις Τ/ι 157, 5

βρνω Ιο 215, 4 (216)

/ϊρώμα 7ο 154, 26

βρώσις ΑΜ 68, 3; αϊ 7ο 154, 31;

155, 20 Τ/ι 106, 8

Βνβλία οί Βιβλία

Βυ&ινία Ατπ 47, 6; 9

βν&ός ΡΑ 122, 24 Ιο 169, 17

βωμός 7ο 165, 26 Τ/ι 191, 16

Γαβριήλ βι 135, 30

Γά<$ ΤΗ 134, 2; 135, 1; 2; 5; 9;

136, 8; 138, /; 141, 11; 290, 21

οί Γε&άν

γαληνότης Μί 259, 25

Γαλιλαία ΡΗ 1, 2; 3; 91, 21; 92, 11

Γαλιλαίος ΑΡ 121, 14 7ο 152, 25;

153, 26 ; 28; 156, 31

γαμβρός Αα 39, 13

γαμετή ΤΗ 179, 2 ββ; 214, 8

γαμέτης Τ/ι 225, 5

γαμετός Τ/ι 225, 18

/αμίω 7ο 212, 8 ββ Τ/ι 160, 13;

259, 11

γάμος ΡΗ 79, 24 ΤΗ 105, 3 ββ;

179, 4ββ; 226, 19; 259, 12. — 110,

11; 118, 7; 120, 10; 233, 19

γαστήρ Τ/ι 144, 4; 235, 12

γέεννα Ιο 213, 5; 214, 5; 6 Μί 220, 1

ΤΗ 189, 10

7ΐ#άν ΤΗ 135, 15

^ίλάω Λ? 26, 28 Αιι 61, 2 5ο 176,

14; 180, 22

γέλως Αα 26, 26 οί Απ 60, 23

γενέθλιος 7ο 170, 1 ; 172, 15

γένειον Ιο 194, 22; 195, 22

γένεσις Αα 38, 9; 41, 5 Ιο 200, 18

γεννάω 7ο 197, 24; 25 ΡΗ 43, 12;

46, 6; 59, 21; 60, 21; 76, 27 ΤΗ

166, 13; 194, 5
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Γεννησαρέτ Ιο 196, 12

γεραιός ΑΜ 95, 12

γέρων Α Μ 100, 1; 112, 11 83 ΡΑ

118, 14 88 Ιο 177, 7; 10

γενώ Ιο 154 , 20; 155, 7; 208, 13

ΓΑ 106, 6; 205, 21 ; 24; 254, 6; αϊ

γεωργία ΡΗ 48, 12

γεωργός ΡΑ 117, 14; 118, 19; 119,

19 Ιο 183, 13; 184, 5 ΡΗ 67, 11

γη ΡΗ 59, 26

γηγενής ΤΗ 149, 9

γηραιός ΑΜ 95, 12

^/«δ ΛΛ/ 92, 5

γίγνομαι ΑΜ 68, 2; 78, 9; 9ί, 12;

68, 12; 96, 11; 99, 2; 116, 11

Α4 117, 15. — 117, 2 Μ 225, 2;

226, 11; 258, 1 Ρ/ι 78, 19. — 38, 1 ;

39, 22 ΓΑ 140, /5. — 206, 7 ; 237,

14; 267, 14; 268, 4; 269, 4. — 190, 6

γιγνώαχω ΤΗ 2ο9, 72 οί οϊδα

γλυφός (?) ΑΜ 79, 12

γλώσσα ΑΜ 93, 18 ΡΗ 39, 11 ΓΑ

100, 6-8

γλωσσόχομον Μι 251, 6; 255, 8;

256, 6; 10

γλωααόχομος Μί 255, 6

γνώμη Ιο 211, /3; 213, 11

χνωρ/ζω ^2 27, 12; 30, 16 (οί Αη

61, 6; 62, 19) Αα 38, 7; 15; 20;

40, 16; 21; 29; 41, 7; αϊ Ατπ 54,

22 (οί Απ 60, 26) Ιο 189, 1; 12;

13; 201, 18; αϊ

γνώσις Αηι 48, 16; 49, 9; 19; 55,

10; 56, 16 Ιο 165, 15; 166, 23;

204, 18 ; 208, 3; 211, 13; 213, 11

ΡΗ 26, 8; 43, 5; 47, 7; 80, 17;

25; 84, 28 ΤΗ 177, 5; 224, 2

γνώατης Ατπ 48, 11

γόης Αα 42, 24

γοητεία Αα 40, 7 ΓΑ 246, 1; 261, 75

γοητεύω ΤΗ 261, 16

/οητίκόδ ΓΑ 246, 1

. /ονίϋίός ΓΛ 177, 20

/όνυ Λ™ 51, 8 Ιο 172, 4 Λ/< 228, 6

ΡΗ 16, 17 ΓΑ 210, 8; 282, 9

γορπιαιος Μι 261, 11

Γονζάνης ΤΗ 259, 3 οί Ο^αζαν^·

Γοννδαφόρος (-ντα-, -νδια-) ΤΗ

101, 5; 102, 3; 124, 4; 7; 141, 11

ο( 11; 290, 21

γραΐς ΡΗ 1, 5

Τ'ραΰδ 2, 22; 3, 6

/ραφ^ ΡΗ 17, 20; 30, 6 ΓΑ 176, 7

/ράΓ/ιω 7ο 165, 8 88

γρήγορος ΤΗ 154, 1

γνμνοκέφαλος ΤΑ 173, 1

γυνή Ιο 176, 9 οί 175, 11 αϊ Ρ/ι 65,

7 οί 8 αϊ ΤΗ 215, 10 οί 11 αϊ

δαιμονιάω Μί 250, 5

δαιμονίζομαι Μι 222, 10 ΓΑ 285, 3

Λαιμόνιχος Ιο 160, 6 οί Λαμό^λτο;

δαιμόνων ΡΗ 18, 6; 68, 5 (οί 5);

17 ΓΑ 117, 8 (οί δ) οί δαίμων

δαίμων Αηι 47, 14; 49, 20 ; 53, 9;

56, 22 ΑΜ 81, 4; 104, 5 (οίΰ) ββ;

105, 4 (οί 4) 8β; 107, 9 Ιο 159, 4;

171, 2; 4; 172, 15; 176, 1; 190,

17; 200, 14 ; 214, 6 Μί 221, 15;

16; 222, 10; 229, 10; 232, 6;

234, 8β8; 239, 1 ΡΗ 3, 4; 6, 22;

11, 5; 7; 14, 17; 26; 15, 18; 22;

68, 25 ΓΑ 131, 1; 10-11; 159,8;

161, 6; 9; 162,26 88; 181,7; 188,

15 88; 196, 20; 212, 18; 217, 2;

222, 6; 285, 12; 13; 16

δάχτυλος Ιο 20:', 12

δαμάζω Ιο 187, 25

Λαμόνιχος Ιο 160, 6; 165, 1

δαν ΑΜ 74, 8; 113, 7 ΓΛ 103, 4;

151, 1; 181, 10- 11; 206, 19

δανείζω ΤΗ 149, 1

δασνχέφαλος Βί 131, 18

Δαυίδ ΑΜ 86, 6 Μί 252, 7; 18;

253, 5; 12; 17 ΡΗ 31, 1; 7; 11;

97, 7

δαψίαϊος ΤΗ 238, 15 οί 15

δέ Αηι 50, 9 οί 7 Αη 59, 22; 25;

62, 13 οί 12 ΡΑ 118, 11

δέηαις Ιο 192, 29 ΓΑ 184, 12; 185, 7;

253, 14; 287, 17

δείχνυμι ΤΗ 194, 10
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δειλανδρίζω (-ε'ω?) Αα 21, 25 οί 2.5

δειλιάω Ιο 154, 16 ΡΗ 29, 34

δειπνέω ΤΗ 106, δββ; 160, 18;

204, 8 38; 240, 18

δείΛνον ΡΗ 67, 7 Τ/ι 209, 1. —

164, 8; 254, 5

δεισιδαιμονία Ρ/ι 6, 1

δελψιναϊος Μι 240, 18

(5«λΓ/)ί'ί,· Λ/ί 240, 9

δένδρον Α Μ 108, 12 ΜΙ 218, 7

ΡΑ 55, 3

δεξιός Ατη 54, 25 Α Μ 79, 11; 12;

15 ΡΑ 119, 14 Ιο 184, 16; 200, 13;

214, 7 Τ/ι 164, 12; 188, 20; 206, 2;

263, 16 οί αριστερός

δεσμίδιν ΡΑ 120, 19; 23

δεσμεύω Τ/ι 219, 1

δέσμιος Τ/ι 218, 26; 219, 18; 252,

23; 256, 10 οί δεσμώτης

δεσμός Αα 41, 15 Α,ι 62, 28

δεσμοφνλαξ Τ/ι 228, 15; 259, 5;

260, 11; 262, 13; 263, 4

δεσμωτήριον Αα 39, 2; 10; 41,23;

44, 2 Λ« 58 , 25 ΑΜ 95, 3 ΓΑ

133, 4; 139, 1; 219, 6; 229, 20;

231, 19; 248, 12 (οί 234, 10); 17;

260, 10 ; 262, 20 ββ; 275, 1 ο£ 1. —

173, 16 οί φνλαχή

δεσμώτης Τ/ι 232, 8; 234, 12 ; 252,

10; 260, 14 οί δέσμιος

δεσπότης Αιη 46, 14; 51, 9; 55, 11

Αη 62, 18; 63, 2 ΑΜ 85, 11 ΡΑ

124, 3; 7; 126, 28; οί 119, 22

Ιο 163, 11; 164, 19; 189, 4 Ρ/ι

47, 12 Τ/ι 147, 9; 193, 8; 210, 8;

217, 7. — 102, 7; 275, 15; 276, 12

δεύτερος Ρ/ι 33, 22 Τ/ι 181, 9

δέω Αα 30, 13; 31, 22 (οί Αιη 56,

13; 26 Αη 63, 1) Αη 60, 14 (οί Ατη

55, 20) ΑΜ 103, 1 ; 104, 3; 108, 14

Ρ/ι 50, 10; 58, 21 ΤΗ 247, 6

δή Ιο 152, 13; 163, 4 Ρ/ι 8, 26;

32, 30; 46, 12 οί 12; 61, 6; 7 (ίέ]

<ίι} 6'); 69, 27 Τ/ι 120, 2; 169, 10

{χαΐ δη γεν. V); 188, 13 οί 13;

193, 15; 203, 20; 267, 8

δηλητήριον Ιο 156, 28 ββ; 160, 24

δήμιος Αία 51, 7; 11; 52, 21; 55, 20

Αη 58, 14β8; 60, 13; 20; 61, 18

ΑΜ 68, 2; 5; 94, 13 88; 113, 3 88

Μί 240, 2; 4; 244, 2 Ρ/ι 49, 15;

24; 54, 2; 15

δημιονργέω Τ/ι 109, 11

δημιούργημα Ρ/ι 59, 24

δημιουργός Ατη 55, 18 Ρ/ι 59, 24

Τ/ι 109, 11

δήμος Ατη 50, 5; 52, 21

δημόσιος Ιο 154, 5; 167, 32

δηνάριον ΤΗ 228, 15

διά Αα 43, 6 ΑΜ 81, 5; 6 Μί 248, ί5

Ρ/ι 74, 17 ΓΑ 194, 6; 216, 3

διαβολή Ιο 200, 15 ΤΗ 175, 11

διάβολος Αα 31, 24 Λα 41, 22;

42, 27; 44, °5 Ατη 51, 3; 52, 12

Αη 63, 17 ΛΛί 78, 11; 91, 14;

100, 1 88 Ιο 153, 7; 156, 27; 157,

28; 167, 18; 193, 22; 214, 8 Μί

229, 10 (οί 10); 239, 9 ΡΗ 2, 16;

42, 11; 44, 25 ; 74, 14 ΤΗ 161, 17;

172, 19; 253, 4; 258, 2; 19; 268, 6

οί άντιχείμενος , δυσμενής, έναν-

τίος, έχ&ρός, πολέμιος, Σατανάς

διάδημα Ιο 208, 2

διά&εσις Ιο 166, 21 ; 202, 13 Τ/ι 189,

22; 228, 7; 239, 3; 23

διαιρέω ΤΗ 196, 14; 207, 13; 271, 22

διαιωνίζω ΡΗ 95, 2

διάχειμαι ΤΗ 179, 3 οί διατί&ημι

διαχινέω ΡΗ 57, 3

διαχονέω Αη 48, 3 Ιο 167, 8 ΡΑ 36,

31 ΤΗ 158, 8

διακονία ΑΜ 74, 2; 5 (οί 112, 3)

Ιο 203, 14 ΡΗ 16, 20; 82, 24 ΤΗ

141, 8; 146, 7; 176, 1; 2; 270, 7

διακόνισσα Μι 259, 5

διάκονος ΡΑ 127, 7 /ο 209, 3 Μ

222, /5 ΓΑ 139, 3; 4; 140, 15;

165, 18; 176, 3; 182, 11; 183, 7; .

271, 6; 281, 14; 284, 14

διάκων ΤΗ 281, 2

διαλέγομαι Ιο 176, 19
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διάλεχτος Ρ/ι 45, 23 ; 47, 2; 56, 4;

62, 12

διαλιμπάνω Ρ/ι 20, 22 ; 32, 4

διανέμω Ρη 59, 15

διανοητικός Αα 42, 13

διάνοια Α<ι 27, 22; 28, 15 (οί Αη

61, 23) Αα 42, 13

διαπείρω Ρ/ι 55, 2

βιαπήγννμι Ιο 200, 17

ίίκπνίυστος /ο 206, 8

διαπνέω Τ/ι 109, 15

διαρραίνω 31 1 244, 17

διαρρήγνυμι Αη 59, 6 7ο 172, 4

/>/'/ 7, 10 ΓΛ 180, 0; 225, 3; 244, 11

διασάφηαις ΡΑ 124, 5; 7

διαστροφή Ρ/ι 82, 4

διασύρω Α31 102, 8; 13; 103, 4

ο£ σιίρω

διατί&ημι Αα 42, 11 οί 43, 28 Αη

59, 27 77; 141, 10 οί 152, 18

οί διάκειμαι

διατίτρημι Ρ/ι 55, 1

διαφανακω Αη 61, 13 Τ/ι 143, 10;

210, 4; 211, 23; 213, 22; 232, 9

διαφέρω Τ/ι 158, 11; 178, 3; 189,1

οί 138, 10

διαχαράσαω Τ/ι 127, 7; 166, 18 οί 18

διαχωρίζω Ρ/ι 18, 15; 20, 32 οϊ82,

14 οί χωρίζω

διδασκαλείον Ιο 159, 20

διδασκαλία Αη 62 , 24 ΡΑ 119, 25

Ιο 153, 9; 203, 14 Ρ/ι 7, 15; 20,

31; 21, 10 ΓΑ 234, 16 οί διδαχή

διδάσκαλος Αη 52, 4 Ιο 169, 27;

186, 12; 187, 11; 199, 18 Ρ/ι 62,

2; 83, 26 Τ/ι 193, 4; 251, 11

διδάσκω Αα 44, 5 Λη 58, 21; 23;

61, 20 αϊ Ιο 169, 32 »1 Ρ/ι 8, 14;

35, 7; 41, 25 ε1 Τ/ι 142, 4; 168,

7 8,1

ΛΛ*χ>ί Ιο 203, 14 ΡΑ 7, 22; 8, 19;

36, 19; 37, 14 Τ/ι 213, 15 οί Α-

δααχαλία

δίδυμος Ρ/ι 46, 7 ΤΗ 148, 9; 156,

12; 166, 13

δίδυμος Τ/ι 100, 5; 102, 5

δίδωμι Ιο 188, 23 /% 75, 18

διεργής Ιο 184, 10 οί 10

διιππενω Ιο 155, 3

δικάζω Αα 28, 21 (οί Αη 61, 15)

Ιο 162, 8 ΤΛ 245, 14 ; 20

δίκαιος Ιο 151, 14

δικαατήριον Αα 28, 22 οί Αη 61, 16

δικαστήριον Αα 39, 18 ΓΑ 275, 1

δικαστής Τ/ι 147, 11; 258, 17

δίκη Ιο 162, 7 ΓΑ 173, 5

ίίκρόσσίΟί' Ιο 185,23; 187,-3; 190,

27; 210, 11

διοίκηαις Ιο 156, 21

διορίζω Ιο 200, 18

διορισμός Ιο 200, 11

#ίθ£ Τ/ι 126, 9

ό'ίΥ/>ρθ£ ΓΑ 116, 8; 202, 20

δι-ψαλέος ΤΗ 155, 17; 238, 15 οί

252, 23

διψνχέω Ρ/ι ϋ, 9; 24, 19

διωγμός Ιο 151, 14 Ρ/ι 40, 4

διώκτης Τ/ι 196, 11

Λωρ/α ΓΑ 281, Π

Λομετιανός Ιο 151, 13; 152, 3;

5; 153, 3; 10; 13; 155, 5; 8; 11;

156, 9; 157, 4; 6; 158, 2; 4; 11;

16; 159, 3; 12; 16

δόξα Ιο 158, 9. — 196, 19. — 204,

1. — 172, 7; 190, 2; 197, 17 88;

199, 2 88 Μι 254, 3 ΓΑ 176, 16;

177, 6 88; 195, 17 88; 232, 3 88;

239, 26 88; 262, 8 88

δοξάζω Ιο 187, 23; 189, 23; 190,

18; 193, 2ββ; 207, 9 88; 208, 10

Ρ/ι 26, 13 ΤΑ 157, 16

δοξολογέω Ιο 153, 1

δοξολογία Τ/ι 191, 14

δόρυ Τ/ι 282, 15

δούλη Αα 43, 23 Ιο 161, 20 »1 ΓΑ

231, 4; 270, 2

δουλίς Ρ/ι 25, 33; 32, 21

δοϋλος Αα 26, 26 Αηι 51, 14 β.1

Α3Ι 66, 17 οί 87, 7 Ιο 161, 22;

174, 20 8,1. — 176, 26; 191, 20; 172,

8 αϊ. — 169, 30 Ρ/ι 25, 32; 32, 21 ;

39, 28 &1 ΓΑ 179, 17; 197, 16;

21
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246,101, 9; 212, 21; 275, 12. -

4 αϊ; 157, 7 3,1 οί &εράπο>ν

δράκαινα ΡΗ 37, 27; 38, 2

δράκων Μι 248, 1 33 Ρ/ι 39, 28 38 ;

52, 7; 57, 8; 68, 6. — 43, 13; 26;

48, 8; 59, 6; 76, 2; 86, 8 Τ/ι 147,

Ιββ; 220, 8 8β; 257, /·?; 281, 12

δράμα Τ/ι 212, 20

δραματουργία Ιο 187, 8

δρέιτανον Ιο 175, 17 83

δρομαΐος Λα 39, 8 Αη 56, 10 Αη

59, 3 Ιο 165, 6; 172, 18; 175, 18;

181, 8 ΤΗ 242, 19

δρόμος Ιο 212, 3 Βιι 299. 1; 3

δροσίζω Ρ/ι 40, 12

δρόσος Μι 242, 3

Αρουσίανή Ιο 180,5; 181,23; 182,

13; 20; 183, 1; 185, 9; 12; 20

186, 6; 9; 13; 16; 21; 187, 2

14; 188, 8; 190, 9; 10; 19; 22

25; 26; 191, 7; 22: 192, 4; 10

Λρονσίνα (μ«Ζ -νη) Ιο 182, 20; 193,

24; 202, 21; 203, 4 οί άρονοιανή

δρυμός ΡΗ 37. 28; 38, 3

δρνς Ρ/ι 38, 22

δνναμις Ατη 46, 6 ΛΜ 74, 11 αϊ

Ιο 163, 26; 200, 14; 202, 26; 208,

4; 214, 7. — 171, 2 (οί2); 190, 15

192, 13. - 203, 12 Ρ/ι 62, 15.—8, 27

72, 8 ΤΗ 115, 1; 142. 14; 168, 17

18; 240, 1; 266, 13; 267, 4; 5; 6

7. — 229, 21: 250, 13 ; 257. 10 Βη

293, 11; 297, 8

δυνάστης Ιο 169, 19 Τ/ι 221, 18

δυσειδής Τ/ι 161, 14; 180, 18

δυσμενής ΤΙ» 162, 1

δνσμορφος Ιο 195, 1

δισωδία Τ/ι 171, 17; 17;!, 13

έάν ΑΜ 81, 4; 7 Μι 234, 19 Ρ/ι 11,

20; 25, 37; 32, 18; 35, 23; 38, 19

ΤΙ, 117, 4 («/' 4) ; 14 («/" 24) ; 1 18, 3

(<^3); 261, 17. — 103, 4; 137, 10:

168, 3; 181, 11 οί αν, οταν

εαυτόν Λα 40, 7; 17; 25; 31; 41, 2;

12; 20; 27 ΑΜ 80, 10. — 85, 11;

88, 4; 101, ί>; 104, 11; 108, 5

2?ί 139, 35 Ιο 175, 11; 179, 13;

199, 22. — 191, 27; 201, 7; 211,

2; 7. - 176, 6; 195, 4 (? ο£ 4);

202, 7 .Ρ/ί 94, 16. — 9, 5; 38, 11

ΤΑ 188, 27; 207, 12 οί 12; 266,

16. — 107, 7; δ; Ρ; 111, 13; 172,

22; 178, 5. — 121, 9; 11; 178,

2 - 4; 188, 4; 196, 16; 232, 12;

241, 17; 265, 7; 12; 13. — 205, 10

οί αύτοϋ, ίμαυτον

ίάω Αη 64, 13 ΑΜ 114, 3 ΡΗ 5, 27;

22, 6; 38, 16; 66, 7; 78, 10 ΤΗ

152, 19; 162, 23; 205, 7; 229, 10;

247, 20

έβδομος Ρ/ι 88, 23

Εβραίος, -αία Ιο 152, 18; 153, 10

Ρ/ι 47, 1; 1 ΤΗ 100, 7; 108, 5;

111, 4; 5; 16; 138, 6; 149, 12;

214, 1

εβράϊς ΡΗ 56, 4; 62, 12

εβραϊστί ΑΜ 108, 8 Μι 249, 1

ΡΑ 12, 21; 45, 18; 58, 8; 63, 2

Τ/ι 111, 5; 113, 4

εγείρω Ιο 163, 20; 164, 31; 36;

166, 2; 170, 23; 174, 19; 175, 1;

177, 15; 188, 2; 189, 11; 190, 8;

191,10; 192,1; 11; 14 2% 32, 31;

33, 24; 32; 34, 2; 21; 57, 8;

76, 10 Τ/ι 159, 1; 4; 170, 9; 14;

176, 7; 209, 9; 16 οί 194, 2; 263,

13 οί άνίοτημι

εγεραις Τ/ι 196, 5

έγκαταγράψο) ΤΗ 220, 5

ίγκατάκλειστος Τ/ι 232, 6 οί κατά

κλειστος

εγκλείω ΡΗ 51, 9 Τ/ι 139, 2; 181, 9;

261, 16; 269, 12 ; 271,23; 273,12

οί κατακλείω, κλίβσκω, συγ-

κλείω

εγκράτεια Ιο 192, 32 ΡΗ 49, 3

εγκρατεύομαι Ι0 205, 7 Μι 219, 3

εγκρατώς Ιο 205, 7

έγκρέμαμαι Τ/ι 171, 20

ε'χρ^/ορος ΤΗ 154, 1 οί 2

έγχειρίζω Ληι 51, 2 /« 178, 12
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ίγχρ^ζω Ιο 178, 12

έγχρονίζω ΡΙι 6, 23

εδρα Ιο 208, 6

εδράζω Ιο 194, 20

έ&ελοκακοϊργος Ιο 160, 23

ε&νιχώς Ιο 166, 1

ϊ&νος Ας 27, 14 (οί Αη 61, 8)

ε&νος ΑΜ 78, 10; 79, 8 Ιο 211, 1

εί Αα 42, 7 106, 17 - 18; 112, ί )

ΡΑ 118, 17 /ο 168, 26 Μί 233, 17

/>Λ 25, 34 η 105, 7; 116, 18;

153, 13. - 238, 1

είδος Ιο 166, 20 ΡΙι 37, 12 ΤΗ 106,

3; 111, 3; 142, 9; 147, 16 οίΜία

ειδωλεΐον Ιο 170, 1; 15; 172, 19

είδωλομανία Βη 298, 1

ε'ίΰωλον Λ>« 49, 18; 20: 53, 10

ΑΜ 80, 16 Ιο 171, 2; 33; 172, 33

οί 162, 9; 166, 13 Ρ/ι 11, 3; 31,

28; 32, 14; 48, 11; 51, 1; 5; 57,

25 (οΓ 6; 17); 68, 5; 82, 25 Βη

299, 23

εϊθ-' όντως Ιο 173, 28; 175, 35 Μί

257, 28; 259, 12; 225, 4 3,1 ΡΗ 55, 1

(κ. δε] και ε. ο. κ. IV) Τ/ι 181, 3

εικονίζω Ιο 208, 10

Ειχόνιον Βη 292, 13; 293, 20

εικονογραφία) Ιο 166, 25 ΤΗ 202, 7

εϊκω Ιο 152, 8 ρταβί χχνιπ ΤΗ 200, 4

είκών Αηι 53, 6 165, 16 88 ΡΙι

44, 18 ΤΗ 223, 19

ειλικρίνεια Ιο 166, 24

ειλικρινής Ας 28, 18 (οί Λη 61, 26)

Λα 41, 24 /ο 205, 2

ίίλίχτός ΡΛ 60, 3

ειμί Ιο 196, 22; 200, 22; 201, 9;

208, 7

-ειμι, -έρχομαι ΤΉ 147, 3; 186, ϋ;

187, 3; 4; δ; 245, Λ; 8,1 — 148,

5; 176, ί4. — /ο 165, 22; 25_

ΤΗ 187, ίΟ; 213, 14; 23 αϊ. — 180,"

21; 243, 21 οί 17. — 146, 5. —

283, 13 οί 13 - ΙΑ. — 233, 25. —

173, /. — Ιο 178, 9. — Ας 23, 29

Ατη 54, 18 Αη 60, 8 Ιο 163, 22

ΤΗ 243, 11; αϊ. — Ας 29, 20 Ιο

196, 24 77< 183, Ιό; 187, 4; αϊ. —

Ιο 180, 4. — ΓΛ 247, 4

«'ριίίΊΖ ΛΛ7 113, 7 77ί 224, 11

Εϊρτνϊ] Ιο 151, 10

ειρκτΓ Το 157, 12 Πι 224, 2?ί;

269, 8 οί φνλακή

είς Ας 28, 19 (οί Αη 61, 27) Αα 39,

5 Ατη 51, 6 94, 10; 97, 14;

100, 4. — 78, 9 ΡΑ 120, 8; 123, 20;

126,3 Ιο 157, 30; 33; 180, 13; 13;

181, 22; 196, 12 Μί 217, 4 ΡΛ 1,

11; 18, 24; 63, 1 οί 62, 23 ΤΗ 112,

5; 136, 12; 137, 7; 171, 18;

173, 10

εις Αα 39, 5; 45, 10; 18 Αηι 46, 3;

55, .2; 3 ΑΜ 65, 1; 114, 3 αϊ;

99, 5 5< 129, 13 αϊ Ιο 160, 15;

196, 11 αϊ; 174, 22; 178, 11; 179,

18. — 174, 11 Μί 236, 4. — 257, 25

ΡΗ 15, 26; 68, 3 8,1. — 4, 9; 30, 23;

34, 33. — 5, 29; 10, 3; 17, 16; 29,

27; 32, 33; 85, 1. — 37, 13 ; 38, 34;

77, 23. — 2, 8; 11 ΤΗ 135, 7; 10

(οί 136, 1); 152, Π αϊ. — 181,

14 β.1. — 169, 9 αϊ. — 210, 11 βΐ.

— 149, 22 ; 229, 10; 237, 2; 244,

1; 268, 11. — 245, 22 Βη 295, 23;

297, 4

είοάγω Τ/ι 119, 15 οί φέρω

εισφέρω ΑΜ 70, 2 ΡΗ 50, 17 ΤΗ 114,

19; 211, 12; 218, .5 οί φέρω

είτα οί εϊ&' όντως

εΐω9α ΤΗ 204, .9; 210, 7

& ΛΛί 90, 13; 94, 5; 113, 10 ΡΑ

119, 11; 121, 16; 18; 122, 21;

123 , 24 Βΐ 131, 20 ΡΙι 81, 11

ΤΗ 120, 5 (οί 161, 4 - 5); 155, 1;

178, 11 ; 183, 4; 258, 14. — 165, 9;

182, 16; 196, 19. — 121, 11; 149,

20; 163, 13; 172, 10 Βη 297, 10

έκαστος ΤΗ 173, 10 (οί 100, 2)

εκάτερος ΤΙι 237, 10

εχατόνταρχος Ιο 153, 14

έκβλύζω Ιο 160, 33

εαδέρω Βί 149, 19 ΤΗ 134, 1

εχδύω ΤΗ 275, 10

έκεϊ ΑΜ 69, 1; 4 αϊ /ο 169, 26

180, 13 -1'4 αϊ

21*
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ίμπρό ΤΗ 269, 1

ίν Αα 38, 23 Αιη 47, //; 50, 22 &1

Αη 60, 12 ΑΜ 66, 7; 70, 8; 71, 1;

5; βΐ. — 66, 5; 68, 2 β,Ι. — 107, 11.

— 96, 8 ΡΑ 117, 4; 118, 4 88; *1

Β( 128, 12; 129, 27 ; 134, 25 Λ 154,

2; 169, 28; 179, δ; αϊ. — 169, 21

Μ( 225, 12 ; αϊ. — 250, 8. — 232, 21 ;

240,7-ΡΛ7,10; 23,36; 69,16; 8,1.—

20,25.-9,3; 10; 11; 14; 13, 11;

14, 1; 7; 29, 7; 33, 27 ; 34, 31;

37, 21; 38, 10; 39, 30; 40, 8;

49,9; 56,4; 57,7; 70,17; 76, 19;

82, 24 ΓΑ 100, 3; 7; 103, 7; 122,

10; αϊ. — 230, 22. — 110, 3; 16;

134, 11; 142, 1; 149, 10; 12; 15;

157, 2; 161, /; 164, 9; 170, 13;

240, 20 ; 247, /; »1. — 140, 2; 141,

10; 160, 1-3; 161, 4*5 Βη 293,

23; 25; 294 , 21 βΐ. — 293 , 2;

301, 2

Έναδρώχ (Εναδόχ, Έδρόν) ΤΗ 104,

ί οί Σεναδρώχ

έναλλοιόω ΤΗ 250, 8

ενάντιος Αη 60, 2 ΡΗ 86, 1 ΤΗ

160, 2; 267, 15

ίναπόκρνφος ΤΗ 232, 11

ένδείχτης ΤΗ 194, 11

ένδυμα Ιο 181, 20 ΡΗ 7, 23; 15,

14; 16 ΤΗ 171, 7

ένέδρα Αα 26, 29 Ατι 61, 3

ϊνεδρον Απ 47, 22 Ιο 206, .7

ένεκα /ο 164, 10; 165, 5; 167, 25;

168, 31 ; 186, 16; 197, 7 Μί 241, 10

ΡΗ 57, 11: 13 (ο£ 11; 13); 63, 14

ΤΗ 162, 11 οί /ί; 189, 19 (οί 19);

243, 22

ένεκεν Αα 27, 18; 30, 8 Αα ίβτ ΑΜ

1)Ϊ3 (οί 106, δ) Ιο άβοϊβηβ ίβτ

(οί 189, 4) ΡΗ οοίϊβηβ ΓΑ άβοϊβηβ

ενέργεια Ι0 187 , 24 ; 200, 14 ΤΗ

167, 13

ενεχνρίααμα ΡΗ 46, 3

ενέχνρον Αα 44, 13 /ο 184, 22;

205, 12 ΡΗ 46, 17

ένήδονος Αα 45, 9

έν^εος Αα 28, 25 οί Λη 61, 31

I εν*« 7ο 215, 3 ΤΗ 163, 5 Βη 300, 11

! εν&ύμψις Ιο 178, 37 ΓΛ 143, 1. —

175, 1; 243, 12; 272, 16

ένισχνρίζω ΑΜ 67, 9

ένιοχνω ΑΜ 74, 17; 107, 16 αϊ

ίΜΌία Αα 38, 27; 40, 2; 43, 21

Ιο 178, 6; 192, 25 ΤΗ 142, 19. -

182, 8

ένννχενω ΤΗ 213, 23

ενορχίζω Ιο 164, 31 ΡΗ 12, 21

ένορχόω Αα 32, ί.3

Ινότι^ς /ο 196, 8 ΤΗ 246, 28

ένόω Ιο 198, 9 οί 9

έντάραχος ΤΗ 160, 8; 218, 7

ενταφιάζω ΑΜ 98, 14 83, 5; 7

ΤΗ 283, 1ί

| εντάφιος Ιο 185, 19; 188, 19 ΤΗ

136, 9

εντολή Ιο 208, 4

εντός ΓΑ 256, 11 οί 12

έξαλείπτης ΤΗ 196, 12

ίξάπτω Αα 45, 14; 25

εξαρχος ΤΗ 212, 19; 277, 17; 278, 11

εξάρτησις Ιο 201, 25

εξασπρος Βί 131, 23

εξέδρα ΡΗ 83, 25

έξέλενοις ΡΗ 69, 14

'εξχαιδέχατος ΑΜ 75, 17

εξολοθρεύω ΡΗ 62, 11

ε§ορ«α Ιο 151, 2; 159, 26; 171, 15

εξορίζω Ιο 158, 19; 159, 17

εξουσία Αα 41, 1 Ιο 190, 16; 200,

14; 202, 25 ΡΗ 63, 7; 86, 2 ΓΑ

115, 3; 201, 32 ; 240, 11

εξουσιαστής ΤΗ 190, 20 ; 257, 10

έξωθεν ΤΗ 192, 3

εορτή Ιο 171, 13; 16; 172, 16 ΓΑ

104, 8

ετια·/.οΰω Ιο 197, 16; 18

έπαμνντωρ ΤΗ 157, 7; 177, 8

έπάν ΡΗ 43, 18 ΤΗ 144, 15; 150, 9;

173, 17; 271, 22

έπαναλύω ΤΗ 111, 13

| έπανοίγω Ιο 212, 13



326
ΙΝϋΕΧ &ΕΑΕ0Υ8

έπάνω ίο 160, 14; 186, 3 ΤΙι 158, 6; |

247, 13; 18

έπαρχέω Τ/ι 162, 13; 195, 1

επαρσις Ιο 183, 27

επαρχία Αα 37, 7

επασμα ΤΗ 222, 13

επαύριον Ιο 167, 27

έπαχ&ής Ιο 213, 2

έπεί Αη 59, 9 Ιο 179, 20 77< 261,

16; 274, 16 οί /6; 286, 8. — 169,

16 οί έπειδή

επειδή ΑΜ 68, 8 ΤΙι 120, 3 88 (οί

2-3); 123, 4. - 174, 2; 2; Λ1;

180, 13 οί 13 οί' ^πίΐ'

έπειδήπερ ΤΙι 238, 19

έπεΐπερ Αη 59, 23

ανένδοτης ΡΑ 119, 4 />/< 4, 6; 7

επεξανάατααις Αα 45, 20

ίπέρχομαι ΤΙι 134, 7 οί' 7

επείχομαι Αη 49, « Ιο 208, 12;

210, 7 ΡΗ 15, 17; 16, 29; 35, 21; |

90, 4 ΤΙι 170, 16

επέχω Ιο 170, 7

ίπεωρέω Αα 45, 31

<?πι' Λ« 41, 2 Αη 63, 25 Λ.Μ 94, 9. —

69, 10; 16; 90, 2; 95, 2; 5; 110, 7.

— 73, 2; 83, 6 οϊ '/; »1. — 115, 9

Ιο 162, 23; 164, 26 — 161, 16;

19; 189, 22 (οί 164, 13). — 164, 4;

215, 4 ΜΙ 218, 3; 230, 9; 226,

6-7 ΡΙι 17,30; 29, 22; 54, 1; 74,

5; 84, 2. — 63, 18. — 11, 13 ; 89,

2. — 10, 17; 36, 1; 45, 10; 67, 1.

— 37, 29; 48, 4 οί 70, 9; 68, 12.

— 85, 19 Τ/ι 142, 12; 116, 8

οί 7; 227, 17. — 165, 11; 185, 2;

196, 7; 209, 1. — 138, 7; 155, 24; :

170, 15; 249, 16. — 197, 13; 269,

12; 270, 1; 10; 273, 12; 285, 9;

οί 180, 13; 13-14; 197, !!>; 209,

1; 2 Βιι 300, 10 (οί 10)

έπιβάλλω ΡΙι 61, 2 οί 3

επιβλαβής Αα 44, 8 ΤΑ 252, 16

έπιβονλία Αιι 61, 4 οί' Λα 27, Ιο

έπιγελάω Α Μ 103. 16; 106, 2 ΡΙι 19, 1

έπιδημέω ΤΙι 267, 10

επι&εαία Τ/ι 134, 3

επί&εαις ΤΙι 134, 3; 138, 7

έπί&ετος ΤΙι 203, 10 οί 10

έπι&νμηαις ΤΙι 175, 1

επιθυμία Ιο 168, 13; 169, 8; 183,

27; 184, 12; 185, 9 ΡΙι 43, 12 88;

48, 9 (23); 81, 14 88 ΤΗ 119, 1;

149, 9; 154, 12; 155, 4; 165, 8;

168, 11 ; οί 230, 17

επιχατάρατος ΡΙι 2, 10

επιχεφαλα Αιι 61, 20 ΡΗ 62, Λ

ΤΙι 172, 16

έπικεφά'/.αιον ΤΙι 250, 12

έπίκληπις ΤΙι 159, 1-2; 166, ϋ

έπιχρατέω Αα 43, 35 Μί 240, 1

ίπιχρατννω Αα 27, 21

ίπικυέω Τ/ι 195, 18

επ ίλεκτος ΤΙι 166, 9

επίπεμπτος Ιο 181, 22

επισκέπτομαι Τ/ι 173, 8

επισν.οπε'ιον ΡΙι 15, 27; 34, 18

επισχοίΐείω Ιο 160, 3

επισκοπή ΑΜ 106, 18 Ιο 171,

207, 5 ΜΙ 260, 8 Ρ/ι 83, 1

επίακοποξ ΡΑ 117, 19; 127, 6

ΜΙ 222, 14; 226, 6'; 10; 249, 2;

252, 4 ΡΛ 15, 27; 35, 17; 41, 6;

83, 1; 88, 10 οί 64, 3 Βιι 298, 13

επισπεύδω Ιο 179, 8

επιστασία Αηι 47, 21 ΤΙι 138, ,?

έπιστηρίζω Αα 27, 21 ΑΜ 107, 16;

115, 13; 116, 10 Ιο 179, 10; 190,

20; 2( 9, 3 Βιι 298, 13

έπιοτομίζω Ιο 182, 24 Ρ/ι 3, 4

επιστρέφω Αα 40, 13; 15 Λ»ί 48,

1; β Ιο 163, 17; 167, 23; 168, 12;

193, 3. — 169, 18; 170, 28; 172, 1 ;

173, 9; 174, 4; 190, 23 Μί 246, 4

Ρ/ι 45, 4 ΤΗ 191, 16. — 156, 21;

174, 14. — 154, 11; 159, 20; 163, 9

επιστροφή Ι0 171, 1; 179, 19;

202, 8

επισφραγίζω Τ/ι 143, 3

επισφράγισμα τ/ι 142, 10

επισχνρίζω ΑΜ 108, 6 οί 67, 9

έπιτηρέω Ιο 191, 21

επιτί&ημι Αηι 48, 19; 49, 14 ΑΜ

93, 2; 4 Μί 222, 10; 239, 2 Ρ/ι 29,
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22 ΤΙι 115, 10; 146, 16; 165, 10;

15 {οϊ16); 169, 14; 170, 18; 185, 1;

263, 13. — 214, 12 οί 12 Βη 297,

21 ; οί 25

επιτίμιον Ιο 181, 6

επίτροπος Ιο 185, 11 ββ

επιφαίνω Ι0 212, 8 οϊ 185, 26

Μι 258, 5 ΤΗ 283, 5; 10; 286, 1

οϊ 163, 12

έπιφάνεια ΤΙι 145, 7 οί 156, 20

ίπιφαίω Ιο 180, 25 ΤΗ 146,4; 151,

11

ίπιψέρω ΑΜ 99 1 οί 2 οί φέρω

έπιφημίζω ΤΗ 240, 10; 12; 267, 11

έπιφωνέω ΡΗ 35, 20

έπιφωακω Ιο 180, 25

έπίχειρον Ιο 177, 10

επιχέω ΤΗ 231, 5; 239, 25; 267, 12

οϊ καταχέω

επονομάζω Ιο 207, 9 Μί 243, 2

ΡΗ 36, 5 ΤΗ 222, 14

επτά ΤΗ 142, 17

εραμαι ΤΗ 148, 5

εράω Ιο 181, 22; 185, 9; 186, 21;

187, 4; 188, 7 77/ 167, 17

Έρβά Μί 221, 16 οί Όρβα. Νέρβα,

Πέρκα

εργαλεΐον Ιο 165, 10; 209, 4

έρευνάω ΡΗ 54, 13 οί 3; 19

έρημία ΤΗ 213, 28

έρημος Ιο 211, 6

έρημος ΡΗ 37, 27 ββ ΤΗ 187, 3

ερις Ιο 184, / />/« 35, 11

εριφος ΡΗ 38, 3ββ; 50, 18; 26;

56, 17; 57, 26; 58, 14; 71, 16;

23; 78, 9; 18; 27; 88, 16; 25

Έρχέλλα ΡΗ 93, 35 οί Νερχέλλα

ερμηνεία ΡΑ 124, 6

Έρμης ΡΗ 1, 14

έρπετόν Ιο 184, 5; 187, 22 Μι 220,

14; 224, 11

ίρπυστης ΤΗ 148, 17

'ίρως Ιο 184, 1; 185, 9

ίρωτάω ΑΜ 86, 12 Βη 296, 3

εσ&ής ΤΗ 220, 3; 8; 222, 1; 223,

2; 9; 14; 17

εσ&ίω Ιο 154, 8; 155, 2; 197, 25

ΤΗ 131, 7; 209, 17 ; 217, 8; 240,

7; 10; 268, 3

εστιάτωρ ΤΗ 108, 2; 14

I ί'τερος Αα 42, 22; 43, 13 Αη 60, 1

ΑΜ 80, 8 (οί 8); 102, 1 Ιο 188,

15; 205, 11. — 164, 19; 189, 25

ΡΗ 16, 7; 66 13 (οί 15); 74, 23

(οί 2; 11) ΤΙι 186, 1; 226, 10;

238, 12; 266, 12. — 106, 4; 8;

107, 4; 147, 17; 174, 14; 178, 13;

191, 20; 195, 4; 231, 20; 259, 12

οί 244, 15

ετι ΑΜ 68, 6; 16; 90, 10

ετοιμασία Ρ/ι 36, 7

Ενα Αα 40, 12; 41, 9 Ρ/< 79, 12;

80, 2; 81, 2; 9; 15; 19 ΓΛ 149, 4

£»;α//δλ/£ομα4 /ο 177, 16 ΡΗ 5,

17 &1 ΓΛ 153, 6 βΐ Βη 294, 7 »1

εναγγέλιον ΑΜ 116, 2 Λίί 221, /3;

252, 7; 9; 253, 5; 254, 2 ΡΛ 14, 4;

41, 10; 80, 17; 83, 2 ΤΗ 153, ί9

5» 300, 13; 17

ευαγγελιστής Μί 225, 2

ενειδής ΑΜ 87, 11 ΤΗ 161, 14;

267, 2

εν&έως, εν&νς ΑΜ 67, 8; 99, 8 8,1;

| 74, 13; 80, 5; 91, 1 8,1 Μι 238, 8

\ εν&ντης Ρ/ι 75, 8

ενχτήριον Ιο 160, 30

ευλάβεια Ιο 166, 23 (οί' 160, 10)

ευλαβής Βιι 293, 20; 296, 12

ενλογέω ΑΜ 76, 7; 111, 2; 116, 5

ΡΑ 119, 12 Ιο 189, 23; 197, 2;

208, 10 ΡΗ 34, 14. — 14, 2; 39, 8. —

36, 15; 89, 25 ΤΗ 116, 3; 146, 1;

17; 158, 14; 165, 10; 175, 20. —

240, 6; 268, 2. — 166, 5

ευλογία ΜΙ 219. 7; 259, 13 ΡΗ 34,

15 ΤΗ 142, 1; 166, 1; 240, 13

ί ευλογιαμός Μί 259, 7

I εΰμνηατος ΤΗ 220, 9

ενμορφος Ιο 186, 14; 188, 21;

194, 16 Μι 238, 5; 250, 11; 255,

1 ; 4 οί καλός
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ευνούχος ΡΗ 19, 5

ευοπτος ΡΗ 81, 12

(ϋοψις Λα 41, 37

ευπρέπεια ΤΗ 154, 12; 195, 13

ευπρεπέω ΡΑ 120, 15 οί /5

ευπρεπής ΑΜ 115, 7 ΓΑ 272, 12

ευσέβεια ΤΗ 128, 6; 280, ί7

ευσεβής Λα 28, 26 οί Λη 62, 22

/ο 162, 2

Ευσέβιος Βη 300, 2-3

εϋαημος Ιο 160, 9 οί 9

εύσπλαγχνία Ιο 189, 17; 202, 22

Ρ/ι 26, 13; 38, 30 Τ/ι 114, 17;

131, 2; 140, 5; 142, 14; 146, 19;

157, 1; 195, 18; 202, 26; 204, 5;

232, 1; 287, 16

εναπλαγχνίζν) Ιο 191, 16 οί 16

εύσπλαγχνος Ιο 168, 14; 204, 11

Τ/ι 142, 16; 232, 1; 4; 272, 12

εύσχημος Ιο 160, .9 Τ/ι 212,-3

Ευτυχής Ιο 209, 3; δ; 9; 210, 13;

ρηζβ/' χχνπι

ευτυχία Τ/ι 274, 3 οί 15

ευφημία Τ/ι 196, 6

Εύφημος Βη 296, 12

εύφρααία Ιο 189, 14

ϊ^α^ς 27* 220, 21

εύχαριστέω ΑΜ 109, 7 Ιο 189, 24;

193 , 7 83; 197, 21; 22; 207, 7

Μί 257, 8 ΡΑ 17, 16 Τη 177, 14;

207, 8; 9; 219, 9; 10; 269, 2

ευχαριστία Αα 34, 15 οί Ληι 57, 4

.-/« 38, 18 Λ 157, 2; 173, 21;

192, 30; 193, 14; 207, 7; 8; 208,

13 ΜΙ 226, 5; 257, 2; 254, 16

ΡΑ 72, 6; 25; 73, 7 ΓΑ 141, 20;

143, 11; 146, 17; 18; 166, 3; 4;

16; 167, 5 ββ; 269, 2 ; 4

ίΰχϊ? Λ»ι 51, 11 ΛΜ 93, 2 ΡΛ 117, 9

Ιο 173, 21 ΓΑ 146, 7: 161, 7; 184,

12; 191, 13; 203, 1; 217, 9; 242,

15; 246, 12; 251, 2; 12; 253,

3; 13; 264, Π; 269, 2 ; 281, 5;

287, 17

εύχομαι ΑΜ 66, 14: 75, 9; 90, 3;

91,2; 93,1; 96,14; 99, δ; 103,6;

Π; 113, 13; 114, 8 Ιο 159, 9;

193, 13; 206, 6 ; 210, 11 ΡΑ 33, 15;

35, 35 ; 84, 8 ΓΑ 102, 10; 210, 8:

241, 12; 247, 24 ; 250, 19; 264, 17.

— 163, 22 οί επεύχομαι, προσ

εύχομαι, συνεύχομαι

ευωδία Ιο 192, 29

ευώνυμος ΤΗ 278, 21 οί αριστερός

ευωχέω Ιο 165, 14; 205, 8 ΓΑ 175,

20 οί 105, 1

ευωχία ΤΗ 110, 12

Έφέσιος Ιο 152, 26; 155, 34; 160,

19; 161, 10; 163, 4; 33; 167, 17;

30; 168, 7; 169, 18; 32; 170, /;

7; 15; 33; 171, 12; 172, 10; 173,

6; 7; 178, 16; 186, 21

"Εφεσος Ι0 153, 10; 15; 25; 159,

19; 160, 5; 35; 161,5; 8; 33; 167,

9; 16; 169, 24; 173, 11; 175, 23;

179, 0; 8; 180, 4; 4; 181, 15

εφευρέτης Ληι 54, 5; 55, 10

έφικνέομαι ΤΗ 247, 2 οί 2

'έχ&ρα Αα 45, 7; 20

εχϋ-ρός Αα 45, 10 ΑΜ 91, 14; 100,

13; 103, 16; 107, 8 Ιο 192, 33

ΡΑ 40, 7; 42, 8; 44, 2; 8; 45, 4;

46,11; 47, 14; 48, 12; 82,5; 86,4

ΓΑ 115,2; 146, 10; 147, 15; 151, 7;

156, 17; 157, 8; 159, 19; 161, 13;

165, 14; 202, 1; 253, 16

εχιδνα ΡΗ 37, 11; 44, 18; 51, 1 88;

61, 2; 64, 9; 10; 70, 12

εχω Αα 27, 10 (οί Αη 61, 5) Αα 45,

24 ΑΜ 97, 13. — 70, 15; 71, 6. —

82, 4 ΡΑ 118, 12; 121, 27; 31

Ιο 188, 9. — 170, 18. — 168, 26;

182, 2; 205, 11; 203, 8-9. — 198,

22; 23; οί 192, 23 ΡΑ 5, 12; 33,

29; 58, 15; 24 (οί 1) ΓΑ 127, 4;

151, 3; 4; .5; 161, 4; 188, 6; 213,

28; 216, 5; 235, 16. — 259, 11

Βη 294, 9

ε'ω&εν ΤΗ 232, 9 ; 273, 10

'ε'ως Ληι 48, 1 Μί 228, 7 ΡΑ 77, 2

ΓΑ 211, 23; 213, 2 (οί 123, 9; 10;

133, 2 81); 189, 3
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ζάω Αα 41, 35 ΤΗ 237, 16; 284, 8.

— 256, 15

ΖεβεδαΙος Ιο ρταβίχχνιπ ΤΗ 99, 4

ζενκτόΐ' ΓΛ 254, 15; 255, 18

Ζευς ΡΗ 1, 15 5»ι 292, 10

Ζιφάγια Μί 258. 8 οί Φονλβανά

ζωγραφέω Ιο 166, 19; 22

ζ<ογράφος Ιο 165, 6 88

ζωή Αηι 56, 20 Ιο 200, 9. — 175,

2. — 156, 20 αϊ ΡΗ 44, 11 ; 77, 7. —

80, 24. — 60, 3; 72, 1; αϊ Τ/ι 217,

13 (14); 232 , 2. — 121, 2; 155,

13; 191, 11; 17; 8,1

ζωνννω ΤΗ 149, 2

ζψον Ιο 181, Π; 188, 11; 211, 5. —

169, 16 Ρ/ι 38, 34 88 ; 71, 25. — 63, 8

Τ/ι 186, 17; 157, 2. — 147, 17;

198, 21; 202, 24; 208, 5

ζο>οποιέω Αηι 55, 15 Ρ/ι 47, 11 ;

14; 9,1 Τ/ι 151, 6; 114, 10; 164, 5; αϊ

ζωοποιός Αηι 56, 21 Τ/ι 217, 14

ζωόω Τ/ι 129, 16 : 256, 14

η ίρ 30, 4 Ρ/ι 52, 2ί οί εΐ

η ΑΜ 72, 1 Ρ/ι 27, 8; 96, 10

η ΑΜ 72, 6 ΡΗ 49, 9

ήγεμονιχόν Αηι 56, 15

ηγεμών Βη 300, 22; 23

ήό'ονι} Λ« 45, 16 /ο 168, 27; 185, 3

Ρ/ι 80, 4; 16 Τ/ι 227, 18; 233, 16;

235, 10 ; 250, 17

ή&ος Αα 44, 11

Ήλείδης Ρ/ι 19, 5; 93, 12

"Ηλιος Ρ/ι 1, 17

ηλος Μί 240, 7; 17; 241, 18

ημέρα Ρ/ι 26, 7; 89, 10

ημεροποιέω Ιο 211, 6—7

ημέτερος ΑΜ 105, 5. — 67, 9; 17;

87, 12; 89, 6; 13; 101, «; 108, 8
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ημιψόριον Τ/ι 218, 19

ηνίοχος Τ/ι 185, 10 ββ

Ηρακλείδης Βη 298, 12; 300, 12

Ηράκλειος Βη 298, 7

Ήρακλέων Βη 298, β

^ϊμος 35, 19 (οί Αηι 57, 13

Αη 63, 11) ΓΛ 195, 17

Ήρψδης ΑΜ 105, 3; ρταβί χχπ

Μ 219, 15; 16 Τ/ι 149, 14

Ησαΐας Ρ/ι 30, 24; 31, 20; 97, 1

ησυχάζω Μί 218, 6

ήχος Ρ/ι 12, 1

Θαδδαϊος Αηι 47, 5

*άλλω Τ/ι 249, 3 οί ·3

3-άνατος Αηι 55, 15 Λ 163, 26;

192, 19; 201, 26 ΤΗ 232, 2 ; 250,

11; 265, 4; 271, 25; 26 8,1

3-άητω Μί 238, 11 ΡΗ 79, 1; 88, 1

ΤΗ 283, 11

ΰαροοποιέω ΡΗ 33, 1

9ανμα Αα 44, 30 οί 30 ΡΑ 120, 8 8,1

Μί 225, 1 οί /; 247, 9 ΡΗ 14, ί6';

18, 5; 29, 10 αϊ 77* 108, 11; 123,

16 5« 297, 24 οί9ανμάαιος,&ίαμα

9-ανμάζω Μί 219, 14

ΰανμάσιος ΑΜ 78, 5; 86, 3; 8,1

ΡΑ 118, 5 αϊ 7ο 172, 1 αϊ; 188,

16 ΡΗ 6, 22 αϊ 72, 2 αϊ οί βανμα

&ανματουργ/α Ιο 160, 20

&εά Ιο 170, 17 ΡΗ 52, 2

#ε«μα 7ο 163, 34; 185, 25; 186, 25

Μι 225, / ΤΗ 109, 3; 110, 8; 9

ϋ-εατρον Ιο 167, 20 88 Βη 298, 2

#ίϊ*ός 7Λ 156, 21 ; 178, 7

9εϊος ΡΗ 37, 36 αϊ ΤΗ 225, 1

θέλημα ΡΗ 59, 26. — 73, 16; 74,

12 ΤΗ 146, 15; 147, 7; 191, 1;

2; αϊ

&έληοις ΤΗ 284, 6

θεόκλεια ΡΗ 93, 3; 22; 95, 28

■9-εολόγος Ιο 151, 2; 153, 28 ββ;

155, 28 8β; 158, 23; 159, 21; 160,

30; 203, β

9εορημοσννη ΡΗ 96, 25

^■«4· Αηι 48, 20 ΑΜ 71, 13; 76,

11; 15; 116, 6 ΡΑ 119, 24 Ιο

189, 25; 191, 24; 25; 192, 34;

199, 19; 205 , 4 ; 207, 1; 212, 1

ΡΗ 2, 18; 33; 9, 26; 14, 2; 76, 8

ΤΗ 164, 5; 16; 177, 10; 186, 8

(οί 13); 239, 26; 279, 18
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θεοσέβεια Αιη 52, 18 Ιο 158, 19;

171, 1; 181, 26; 182, 5; 15 ΡΗ

43, 24; 57, 16

ϋ-εοσεβης Αη 28, 25 Ατη 52, ί8

Ιο 182, 1 ; 189, 12 ΡΗ 50, 7

ϋ-εόνης Ατη 57, 2 ΛΛί 70, 10; 76,

13; 79, 4 ΓΑ 196, 2; 209, 9; 252, 19

Θεόφιλος ΡΗ 33, 18; 24
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13; 271, 22

Θράκη ΡΗ 16, 24
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198, 12; 200, 7 ; 207, 12 Μι 234,

13 ΓΛ 115, 14; 232 , 6 88 ; 260,
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Τ/ι 232, 7 οί 231, 19 οί πύλη. —
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106, /; 4; 5; 7; 113, 18; 116, 2;

6; 11; 14; 124, 3; 13; 18; 125, 17;

129, 12; 130, 7; 17; 132, 19; 22;

133, 2; 9; 135, 8; 18; 138, 18;

139, 15; 143, 16; 146, 6; 170,

16; 171, 12; 174, 12; 175, 19;

177, 1; 178, 14; 186, 8; 12; 188,

22; 189, 21; 206, 10; 217, 19;

228, 18; 229, 8; 20; 231,20; 232,

13; 237, 9; 10; 247,2; 3; 200,12;

261, 8; 269, 8; 10; 11; 270, 2; 10;

272, 21; 273, 4; 9; 20; 275, 2; 5;

8; 10; 12; 14; 276, 3; 5; 12; 14;

277, .3; «; 12; 278, 5; 19; 21; 279,

2; 12; 280, 2; 282, 9; 283, 5; 10;

14;, 15; 284, 7; 13; 285, 15; 286,

7; .Ζ4; 287, 8; 7«; 289, 1; 3;

16; 290, 1; 21; 21; 24; 291, 5;

11; 12; 15

Ίαχώβ ΑΜ 80, 12; 82, 13; 86, 5

Βί 144, 20

Ιάκωβος Ατη 47, 1 ΑΜ 78, 16

Ιο 193, 23; 194, 10; 15; 23; 195,

8; 196, 3 Ρ/ι 41, 7; 91, 14 ΓΑ 99,

4. — 99, 6; 100, 1

ϊαμα Ιο 204, 18; 19

ίάομαι Τ/ι 285, 5 οί 13; 16 οί 16

Ίάομαι Αιη 49, 1; 15 ΑΜ 105, 18

ΡΑ 122, 32 Ιο 161, 15; 163, 9;

166, 28; 169, 22; 206, 10 Μ% 239, 2

Ρ/ι 7, 3; 38, 24; 47, 3; 48, 1 ΤΗ
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176, 16; 196, 18. — 164, 6; 167,

12. — 175, 2 οί θεραπεύω

ϊασίς Ιο 167, 22; 170, 13; 177, 3;

203, 13 Ρ/ι 18, 28 Τ/ι 131, 3;

177, 13; 193, 16; 17

ιατρένω Τ/ι 159, 18; 208, 20

Ιατρός Αηι 52, 4; 4 Ιο 163, 9;

184, 14; 206, 10 Ρ/ι 19, 9 88; 48, 3 ;

49, 1 Τ/ι 208, 18ββ. — 114, 8;

155, 18; 249, 22 ; 25; 265, 2 88

Ιδέα Αα 44, 1 ΑΜ 86, 11 Ιο 199, 22

Μι 221, 1 Ρ/ι 37, 12 Τ/ι 111, 9;

169, 21; 171, 15

ίδιος Αα 38, 22 οϊ 25; 39, 29 3,1

Ιο 174, 21; 195, 3; 9,1. — 170, 20

Μι 225, 12 αϊ Ρ/ι 44, 6 8,1. —

26, 12; 45, 14; 74, 12; 85, 13

8.1. — 32, 23; 40, 15 Τ/ι 119, 8;

10; 121, 11 8,1. — 196, 18; 204, 6;

9. — 240, 19 οϊ οικείος

ιδιωτίζω Ιο 182, 17

Ίεβουσαϊος ΑΜ82, 14 Βη 300, 23;

301, 12

Ιερά Βη 299, 8

Ίεράτΐολις Ρ/ι 41, 12; 44, 19; 59,

4; 90, 5

Ιερεύς Αηι 81, 2; 3 Ιο 171, 10;

173, Ι8β8; 178, 33 Ρ/ι 22, 13;

51, 2 88 Βη 300, 2

Ιερεύς Ρ/ι 20, 16; 22, 1; 93, 39;

94, 8; 95, 25 οϊ'Ίρεος

ιερόδουλος Βη 297, 20; 298, 18

Ιερόν ΑΜ 78, 10; 79, 8; 81, 1; 3 88;

82, 14; 104, 13 Ιο 151, 8; 173, 18

Ρ/ι 34, 7; 50, 12 88 Βη 299, 7;

300, 1

ιερός Ιο 155, 14 ΤΗ 166, 12

Ιεροσόλυμα Ιο 199, 14 Ρ/ι 41, 6

Τ/ι 99, 3 Βη 293, 20; 26; 295, 27

Ιερουσαλήμ Αη 46, 3 Ιο 151, 6

ΡΙι 6, 14; 16; 8, 3; 9, 1; 2; 5;

24; 13, 1; 91, 20; 96, 2; 98, 35

Βη 294, 24; 27

ιερωαννη ΜΙ 259, 7

Ίησοϋς Αρ 3, 10; 5, 15; 16, 13;

21, 9; 33, 5; 34. 9; 36, 4; 37, 5

Α% 2, 26; 5, 23; 16, 24; 21, 20;

27, 11; 31, 25; 36, 16; 37, 10

Αα 42, 1 Αηι 46, 2; 15; 47, 13;

48, 20 ; 49, 14; 54, 7; 56, 15; 57,

23 Αη 58, 5; 59, 29; 29; 61, 5;

63, 16; 19; 64,5; 10; 16 ΑΜ 6ί>, 1;

66, 14; 67, 4; 19; 19; 68, 13; 69,

5; 17; 70, 1; 7; 9; 9; 11; 14; 71,

2; 5; 8; 12; 72, 3; 6; 9; 13; 73,

4; 12; 14; 18; 74, 4 - 16; 9; 10;

14; 15; 75, 8; 13; 14; 76, 2; 4; 7;

9; 10; 12; 17; 77, 8; 13; 78, 2;

4;5; 8- 9; 10; 12; 79, 1; 2; 8; 11 ;

13; 15; 82, 6; 16; 83, 3; 10; 12;

17; 84, 3; 4; 7; 13; 17; 17; 86, 4;

8; 87,6; 10; 12; 88,1; 3; 4;89, 16;

96, 14; 99, 4; 100, 14; 103, 7; .'/;

105, 3; 106, 16; 107, 7; 108, 4;

109, 3; 6; 8; 110, 13; 111, 16;

114, 4; 8; 11; 13; 115, 6; 116,6;

10; 14; ρΓ&βί χχπ ΡΑ 117, 18;

121, 22; 122, 11; 124 , 24; 125,

16; 21; 25; 126, 5; 13; 127, 3

ΒΙ 138, 27; 141, 20; 143, 24; 31;

144, 22; 31; 145, 25; 150, 9 Ιο

152, 17; 155, 18; 156, 8; 17;

157, 17; 158, 9; 10; 23; 164, 15;

166, 12; 20; 167, 5; 18; 168, 14;

171, 24; 27; 30; 172, 7; 174, 12;

33; 175, 5; 177, 30; 187, 22;

189, 16; 25; 191, 25; 192, 8; 33;

193, 7; 196, 16; 20; 200, 7; 8;

203, 11; 12; 201, 4; 6; 205, 4;

206, 7; 207, 1; 9; 208, 5; 211, 1;

212, 1; 5; 213, 14; 214, 1; 215,

2; 4 ΜΙ 217, 5; 218, 10; 220, 2;

222, 3; 223, 2; 10; 15; 224, 14;

228, 2; 230, 5; 232, 10; 238, 4;

239, 4; 243, 11; 245, 17; 246, 1;

7; 18; 253,3; 14; 256, 8; 20; 259,

13; 260, 7; 261, 4; 262, 4 Ρ/ι 2,

19; 3, 5; 7; 9; 4, 6; 5. 5; 22; 6,

8; 21; 7, 4; 6; 8, 13; 9, 1; 3;

11; 26; 10, 5; 7; 12; 22; 23; 27;

11, 6; 18; 12, 3; 5; 8; 15; 17;

13, 5; 17; 18; 23; 14, 2; 7; 13;

15, 10; 16, 2; 28; 17, 12; 18; 29;

18, 10; 26; 19, 18; 37; 20,6; 13;

27; 21, 2; 23; 22, 9; 23, 22; 24,
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χα&αρώς Ιο 179, 15; 183, 4; 205,

6; 214, 14

χα&έδρα ΡΗ 24, 5; 83, 13

χα9-ήχω ΤΗ 158, 4

χα&ηλόω Αηι 55, 21 Μί 241, ίδ

*«/ Αηι 54, 19 Λ Λ/ 94, 14 (οί γίγνο-

μαί) ΡΑ 117, 15 Ιο 168 , 27. —

182, 23 ; 203 , 4 Ρ)ι 38, 18; 19;

39, 1; 3; 10; 57, 14; 81, 11; 82,

21; 88, 10 ΤΗ 215, 10; 227, 22;

236, 14; 262, 4

Καϊάφας ΤΗ 149, 15

Λαϊν Αα 41, 27 77/ 149, 6

καινός .ΤΗ 232.

Καίσαρ Αα 28, 24; 36, 6 Αηι 50,

9; 10; 51, 2; 22; 53, 3 Απ 61, 30

/,/ 151, 5; 152, 5; 23 /% 28, 22

χαίω ΡΑ 121, 26 Ρ/ι 56, 8 οί κατα

καίω

χάχεϊνος ΤΗ 205, 19

καχηγορία ΤΗ 211, 14

καχόγηρος ΛΜ 112, -/ί

χακότνχος Τ/ι 214, 8

χκκόω Λ»/ 57, 15 Ρ/ι 7, 3 ΤΗ 134, 2

κάλαμος ΤΗ 127, 6

καλάνδαί Λ// 37, 4 63, 6 οί 64, 6

καλέω Ιο 164, 14 οί 7ί; 202, 19;

208, 7

Καλλίμαχος Ιο 186 , 22; 187, 4;

9; 19; 188, 24; 190, 1; 7; 11; 20;

29; 191, 5; 19; 192, 11

Κάλ/.ιταΐος Ιο 161, 26

χαλόρηος Βί 131, 19

χαλάς Αα 38, 12 Ιο 186, 15; 19;

187, 11; 194, 16 οί ενειδής, ενμορ-

φος, ευπρεπής, ωραίος

κάλνμμα 1>Η 8, 7 ΤΗ 152, 1 οί /

/.άμηλος ΡΑ 123, 21; 26; 124, 13 88

ΡΗ 35, 37; 36, 6

χαμμνω Ιο 164, 11 ΤΗ 189, 7

χάν Αηι 54, 15 ΑΜ 67, 2; 95, 11;

100, .'/; 115, 8 /ο 181, 19 Μί 232,

17 .ΡΑ 27, 22; 56, 20 ΤΗ 212, 13;

227, 1

χα* Ιο 187, 9 ΛΑ 233, 13; 234, 10;

11 ΤΗ 199, 5; 6; 204, 4

Καναναϊος (-ίτης) Αηι 47. 5 ΤΗ 99,

6 οί 0

Κάνδαχες (?) 7% 16, 32; 92, 14

κανών Λ 179, 29 ΡΗ 34, 9

καπνός Ατη 53, 10 Λί/ 236, 1 ΡΗ

40, 10; 60, 4; 86, 22 ΤΗ 163, 15;

20; 172, 17

χαρχάλιον Ιο 185, 24 οί 24

χαρποφορέω Λ>η 55, 12

χατά Ιο 174, 7 7>Λ 6, 18; 16, 1;

31. — 26, 26 ΤΗ 185, 5; 260, 4 - 5.

— 231, 20 οί 20

καταβολή Ιο 211, 4

χατάβρωμα ΑΜ 97, 12

καταγγέλλω Ιο 189, 3 &1 ΡΗ 41, 9

ΊΊι 165, 9; 168, 1; αϊ; οί κηρύσσω

\ χαταγιγνώακω ΤΗ 212, 4

καταδέχομαι Αα 44, 24 ΤΗ 248, 4

κατά&εμα Ρ/ι 15, 12

κατα&εματίζω ΡΗ 9, 23

κατακαίω 102, 1 Μί 246, 5

7% 27, 28; 56, 10; 58, 2 οί κα/ω

καταχεράννυμι Ιο 165, 18

κατάκλείστοδ ΛΛ/ 91, 9; 95, 8

ΤΗ 273, 17; 274, 14 οί έγκατά-

χλειστος

χαταχλείω ΑΜ 93, 15 Ρ/ι 51, 19

ΤΗ 262, 4 οί εγχλείω

χαταχλνσμός ΑΜ 92, 7 οί 13;

109, 15; 111, 8 ΡΑ 121, 23 ΤΗ

247, 23

κατάκρισις ΤΗ 200, 9; 236, 20; 242, 10

χατάχριτος Ιο 157, 12

1 καταχρονω ΤΗ 147, 20

! χαταλαλιά ΡΗ 81, 8

καταλαμβάνω ΤΗ 232, /7; 261, ϋ

χαταλάμπω ΤΗ 254, 7.9 - 20

καταλιμπάνω ΡΗ 26, 2; 76, 1 ΤΗ 155,

5; 163, 2; 182, 17; 183, 7; 13

χαταναλίσχω ΤΗ 173, 19

χαταπερονάω Μί 241, 7 οί 240.

7; 16

χαταπίνω ΑΜ 113, 13 7% 12, 18 ββ;

64, 4 88 77/ 150, 20; 247, 19

καταποντίζω ΡΗ 65, 10; 69, 17;

οί 64, «
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χαταπόντισις Ρ/ι 76, 6

καταπόντωσις Ρ/ι 76, 24

κατόποσις ΡΙι 76, 24

καταπότης Τ/ι 220, 8

καταράομαι Ρ/ι 60, 21: 62. 11 88

καταργέω ΑΜ%\, 10 Ιο 156, 4; 192,

24; 33 Ρ/ι 8,16; 40,7; 13; 60,2;

68. 17 Τ/ι 148, 10; 192, 11; 201,

15; 203, 16

χαταρρήασω Μΐ 220, 12

καταρτισμός Ρ/ι 21, 31

χατααχψόω Τ/ι 258, 19 οί 203, 7

/.αταβτρέφω Αιη 51, 5 Λ 171, 15;

20; 33

■/.ατασφραγίζω Ιο 156, 32; 215, 1

Μί 228, 8; 257, 5 Ρ/ι 57, 29

καταταπεινόω Ρ/ι 10, 2 οί 2

ν.ατατί&ημι Αιι 63, 26 /V/ 69, 27

77* 283, 1 (μι 1; 11); 286, 1-3

κατατίλλω Ιο 176, 25

κατατινάασω Τ/ι 147, 20

κατατνφλόω Ρ/ι 40, 26

ζκταυλεω ΓΑ 108, 4 αϊ 4; 111, 10

καταφέρω Ιο 184, 19 Τ/ι 187, 2ί)

ζκτα^ίον ΓΑ 143, 13; 163, 7

καταφωτίζω Ιο 160, 16

χαταχέω Τ/ι 142,11; 230, 22 ; 239,

25 οϊ έπιχίω

καταχθόνιος Λιη 55, 3

καταψηφίζομαι Τ/ι 212, 18 οί 156, 5

/ίκτί^υάω Λα 39, 13

κατέναντι Ρ/ι 38, 23 Τ/ι 181, 4

5» 300, 1

κατεξουαιάζω Τ/ι 162, 24 ; 211. 2

κατεπι&ύμιος Τ/ι 154, 12

κατεσ&ίω ΑΜ 66, 19; 92, 5; 10;

95, 11; 98, 14. — 110, 8; 16

Μι 231, 9

κατεντελίζω Τ/ι 121, 9

κατηχέω Ιο 173, 29; 179, 29 Μί

230, 7 ΡΑ 26, 4; 34, 5; 90, 17; 25

Τ/ι 123, 9 Βη 293, 19; 296, 12;

300, 20

κατοικητήριον Ρ/ι 22, 15; 42, 6; &\

κατόπι9εν Τ/ι 263, 6'

χάτοπτρον Ιο 166, 10; 11

κατοφρνόομαι Αα 45. 18

κάτω /ο 199, 14; 200, 18 ΡΙι 70,

11; 72, 9

κατώγεως Τ/ι 135, 10

κατώδννος ΑΜ 111, ί2

κάτωθεν Ρ/ι 64, 13

κατωτίκο'ε /ο 200, 15; 201, 1

καύχημα Αα 38, 19 Μί 219, ■'>

Τ/ι 202, 12

κίλευσίς Ιο 186, 12 ΓΑ 198, 16

κελλίον Ιο 153, 27

κενεμβατέω Αα 43, 21

κέρας ΑΜ 69, 8

κεραννοβόλησις Μί 233, 6

κεφάλαιον Τ/ι 144, 4; 202, 7

κεφαλή Ρ/ι 55, 2 88 ; 71 , 1 ; 72, 18 88 ;

74, 5; 83, 17 Τ/ι 172, 16

κί^ευω Αα 35, 16 (οί Λ»ι 57, 10

Αιι 63, 9) Τ/ι 135, 4

^λ/ς Λ?» 48, 13 ΓΑ 183, 15

κήρυγμα Α»ι 50. 8 -Ρ/ι 16, 30; 45,

10; 47, 3

κήρυξ Ιο 179, 2 Μί 238, 3 ΓΑ 145,

9; 184, 9; 193, 5; 241, 21

κηρύσσω Αα 44, 14 Αηι 46, 9; 47,

23 β,Ι Α Μ 71, 14 &\ Ιο 168, 14 αϊ

ΡΙι 21, 3; 22, 27; 31, 18; 68, 13

αϊ; οΐ 19, 10 ΓΑ 100, 7; 10; 121,

1; 139, 10; 143, 15 8,1

κιβωτός ΡΙι 55, 26

κίνησις Αα 38, 8 Ιο 178, 8 Τ/ι 224,

1; 5

Κιτιεΐς Βη 298, 10; 300, 4; 9

κλαίω Απ 63, 22 Ιο 215, 4 ΡΑ 87, 6

ΓΑ 282, 16 οϊ 273, 3

κλάσις Ιο 203, 17 ΡΙι 36, 31

κλάω Ιο 186, 6; 193, 2; 207, 8;

208, 11 ΓΑ 143, Π; 146, 17; 166,

18; 231, 10; 240, 15 ; 269, 2

κλείς Ιο 186, 7

χλειστάς ΓΑ 110, 3

Κλεόβιος Ιο 160, 7; 161, 25; 164,

36; 180, 5

Κλεοπάτρα Ιο 161, 20; 162, 2; 4;

5; 10; 13; 163, 22; 25; 31; 34;

164, 1; 8; 13; 16; 21; 21; 32;

167, 10
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κληρικός ΡΗ 34, 8

κλήρος Απι 46, 18 ΑΜ 65, 5; 6

οί 95, 13 Βί 150, 7 Μι 222, 15;

225, 14; 229, 11; 252, 17 ; 253, Π

Ρ/ι 36, 25 ; 33; 69, 26. — 34, 25;

47, 17 Τ/ι 100, 1; 4

κληρόω Απι 46, 19 Ρ/ι 36, 28 οί 78,

5 αϊ

κλησις Αη 58, 8 οί 8 Ιο 196, 23

ΤΗ 166, 17 Βιι 292, 12

κλήσκω Απ 58, 22

κλίβανος ΑΜ 96, 7 ; 8

κλίμα Αα 44, 5 Αηι 47, 8 ΡΗ 90, 24

ΓΑ 100, 1; 2; 145, 10

κλιμακίς ΡΗ 70, 25

κλΐμαξ ΡΗ 70, 6

Κλωτνάς ΡΗ 41, 5

κοινωνέω Ιο 193, 14 .¥< 226, 5;

257, 1; 9; 258, 4 ΓΑ 166, 15;

178, 9 αϊ. — 168, 3 αϊ; οί αυγ-

κοινωνέω

κοινωνία Αα 38, 4 Ιο 166, 23; 179,

16; 204, 1 ΓΑ 142, 16; 166, 8;

178, 9; 203, 15; 246, 13 αϊ. —

117, 1; 203, 13 αϊ

κοινωνός Ιο 175, 2; 191, 26 ΡΗ 60,

10 ΤΗ 140, 18; 143, 11; 231, 10;

239, 15; 16; 21 αϊ

κοίτη ΤΗ 246, 11; 291, 8; οί 188, 18

κοιτών Ιο 159, 4; 16*, 6; 9; 165,

20 88 ΡΗ 23, 35; 24, 22 ; 25, 11;

53, 6 ΓΑ 116, 12; 197, 2; 204, 10;

12; 209, 1; 4; 211, 5

χόλαοις ΑΜ 80, 15; 92, 14 Ρ/ι 58, 1

ΓΑ 172, 1; 173, 17 88; 175, 9;

189, 16; 191, 9; 18

κολαστήριος ίο 169, 17 ΓΑ 174, 11

κολλάω ΑΜ 102, 15 88

κολοβών Βί 131, 22

κονδοήλικος Βί 131, 21

κονιάζω Ιο 178, 37

κονίζω Ιο 178, 32 οί 37

κόνις ΤΗ 286, 6

κόραξ ΡΗ 55, 1; 73, 10

Κοράσιον Βιι 296, 6; 9

| κόρη ΤΗ 109, 1; 167, 3 ββ

! Κορίνη Βπ 294, 23

κόρις Ιο 180, 17 88

Κοσάνες ΤΗ 220, 2

κορυφαίος ΡΗ 81, 11

χοομέω Ατπ 54, 8 Ιο 198, 8

κοσμίζω Α(ΐ 24, 20 ΤΗ 224, 9

κοσμικός ΡΗ 5, 3

κοομοκράτωρ Ιο 163, 28 ΡΗ 86, 7

κόσμος Αα 41, 1 ΡΗ 17, 24; 75,

2 αϊ ΤΗ 115, 6; 133, 7; 153, 11;

23 &1

Κούρων Βπ 298, 22; 299, 8

κοχλάζω Μί 220, 1

κράβαττος Ιο 168, 3; 180, 12; 13;

181, 5; 8; 9 ΓΑ 169, 13; 171, 6

κραοίν ΤΗ 230, 15; 19

κρατάω Αα 40, 2 Ιο 189, 16

κρατννω Αα 40, 2 Ιο 183, 4; 202, 7

κρέας ΡΑ 125, 8 ΡΗ 2, 27

κρείσσων Αα 38, 11 7ο 177, 15;

184, 19; 192, 18; 23 οί χειρών

κρέμομαι Αα 28, 26 Ατη 56, 12

Αη 60, 21 ; 62, 1 ; 61, 20 88 ΡΗ 58,

1; 10; 71, 1; 72, 7; 20; 73, 19;

74, 4; 16; 17; 75, 6 ΓΑ 172, 15

κρεμάνννμι Αα 31, 25 Ατη 56, 22

Αη 63, 17 ΡΑ 122, 12; 16 Ιο 201,

20 ΡΗ 54, 12; 55, 2; 59, 1 ΓΑ

172, 18

κρίνω Αη 53, 15 ΓΑ 145, 8; 196,3

κρίσις ΤΗ 246, 18

κριτήριον ΡΗ 86, 25 ΓΑ 236, 20

κριτής ΑΜ 80, 13 Ιο 156, 3 ΡΗ

75, 7; 86, 16 ΓΑ 147, 8; 246, 20;

250, 2 ; 258, 2

Κρομμυακίτης Βιι 297, 19

κρυφιμαΐος ΤΗ 230, 23

κτήνος ΑΜ 66, 18 αϊ Ρ/ι 38, 36 αϊ

ΓΑ 186, 17

κτηνώδης ΡΗ 38, 35

κτίσις ΑΜ 100, 13 Ιο 159, 10; 163,

25; 190, 18; 202, 26 ΡΑ 43, 1;

59, 10; 60, 20 ΓΑ 114, 9; 150, 10;

152, 5; 157, 17; 265. 11
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κυβερνάω ΑΜ 75, 16

χυβέρνηαις ΑΜ 75, 15 Ιο 203, 14

χνχλενω Ιο 197, 18

χνχλωμα Ιο 163, 27

Κύπρος Βη 293, 23; 24; 25; 294,

19; 21; 26; 31; 295, 21; 26; 296,

4; 4; 297, 18; 298, 13; 299, 16;

301, 1

Κνρψη Βη 294, 23

χνρία ΡΗ 46, 3 ΓΑ 205, 9 ; 209, 11;

212, 11; 225, 3; 226, 16 ; 230, 5

χνρία Ατη 53, 15

χυριαχή Ιο 154, 19; 203, 9; 16

ΤΗ 146, 4; 148, 13

Κύριλλος Βη 292, 10

χνριος ΑΜ 91, 2; 92, 6; αϊ ΡΑ 124, 3

Ιο 202, 1 ΡΗ 13, 16; 37, 29; 84,

16 Τη 135, 10; 207, 6; 210, 8;

247, 16; 274, 13

χυριότης Ιο 158, 9

χύων Α»ι 56, 3 Αη 60, 18 ΤΗ 108,

12; 112, 4 88

Κωνσταντίνου πόλις Αη.Μ, 7

Λαβύρινϋ-ος ΤΗ 220, 15; 222, 7;

223, 4

λαγχάνω Αηι 47, 6 Λ.Μ 65, 5; 6

1>Λ 36, 26; 33 ΤΗ 100, 2; 4

Λάζαρος ΡΗ 92, 5

Λακεδαιμόνια Αηι 47, 7

λακέω ΓΑ 150, 18

λαμβάνω Ιο 196, 1 ΡΗ 17, 29

Λαμπαδιστοϋ (ττόλις) Βη 298, 6

λάμπω ΤΗ 262, 20 οί ςρώδ

λανθάνω Ας 35, 10 77ί 232, 17

Λαοδίχεια Ιο 179, 6 Βη 296, 3

λαός Αηι 46, 19; 50, 5 Αη 61, 13

ΛΛ/ 79, 10; 101, 11; 113, 13

Ιο 209, 8 ; 210, 14; 8-9 ΡΗ 71, 7;

81, 22 ΤΗ 147, 14; 174, 12; 175,

18; 182, 12; 183. 5

Λάπι-9-ος Βη 298, 1; 5

λατρεία ΡΗ 14, 20; 82, 24 ΓΑ 258,

7; 272, 3

λατρεύω Αηι. 53, 21 ΡΗ 70, 19;

82, 24 οί ΤΗ 215, 23

λάτρης ΤΗ 239, 4; 270, 20

λόχανον ΤΗ 146, 2

ΛεββαΙος Αηι 47, 4

λέ>ω 91, 3; 95, 6; 97, 13; 110,

13; 111, 14. — 67, 16; 69, Π

Ιο 172, 9. — 167, 32 ΤΗ 102, 1;

151, 7. — 203, 21 οί φημί

Λέδραι Βη 301, 18

λειτουργάω ΑΜ 81, 3 ΤΗ 109, 8

λειτουργός Βη 300, 14

λείψανον Αηι 57, 9 Λ» 63, 8 Ιο 187,

11; 188, 9 ΜΙ 238, 10; 241, 6;

249, 6-7; 251, 12 ΤΗ 286, 11;

12-13; 287, 18

λεντιον ΡΑ 119, 5; 123, 11; 23 ΡΗ

4, 7

λεόπαρδος ΡΗ 36, 21 88; 50, 18 88 ;

51, 21 88; 78, 9; 18; 27; 88, 16; 25

Λεσβίος Ατη 47, 16; 48, 2; 50, 4;

9; 10; 20

Λεύκιος ΡΗ 19, 3; 93, 12

λευχοφορέω Ιο 170, 2

λενχειμονέω ΤΗ 109, 8

λε'ων λ™ 56, 20 οί 20

λεωφόρος ΤΗ 216, 7

λτ^η Λα 45, 13

λψός ΑΜ 96, 8ββ; 99, 1; 113, 11

Λιβύη ΡΗ 95, 29 οΓ 29

λι&άζω ΡΗ 13, 8; 29, 2

λιθοβολάω Ιο 151, 4 ΡΗ 29, 8

λί'#ος ΛΜ 81, 2 8β; 109, 16

Λίμνης Βη 301, 23

λιμώσσω ΤΗ 252, 10

λίνεος ΡΗ 83, 18

Λίπαρις ΒΙ 149, 25

λιτανεύω Ιο 172, 3

λίτρα ΡΑ. 125, 27; 126, 1; 127, 1

ΤΗ 102, 1

λογίζομαι Αηι 47, 22

λόγων Ιο 207, 14 ΓΑ 156, 15

λογισμός ΤΑ 143, 1

λόγος Αα 32, 24 (οί 25) ΡΗ 12, 6

22
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λόγος Ατη 46, 17; 48, 22; 52,

13; 53, 14; 54, 25 οί 25; 56,

16 Ιο 156, 7; 197, 19; 198, 18;

199, 2; 200, 6 ; 201, 24 83; 207, 14

ΤΗ 141, 14 οϊ 14; 176, 5; 192,

16- 17; 195, 17; 196, 10; ο£156, 14

λογχεύω ΤΗ 278, 13

λόγχη Ιο 199, 15 ΤΗ 183, 10 ; 282, 7

λογχιόζω ΤΗ 278, 4; 280, 2; 2

λοίπός ΓΑ 239, 2

Αούκιος Βη 294, 22

λοντρόν Ιο 192, 30 ΓΛ 124, 10 - 12;

140, 18; 141, 14; 229, 24; 239, 17;

291, 7

λουω Ιο 198, 2

Λυό/α />Α 41, 9; 95, 29

Αυκαονία ΡΗ 69, 16; 26; 78, 5;

15; 23; 90, 6; 16; 24

Ανκομήδης Ιο 161, 11; 17; 25; 29;

162, 13; 20; 29; 163, 5; 164, 1;

3; 9; 18; 20; 30; 165, 5; 10; 12;

14; 19; 21; 27; 166, 1; «; 10;

18; 167, 10; 24; 180, 5

λύκος ΤΗ 140, 12; 157, 14; 185, 1;

194, 17

λνμαντής Αηι 51, 15

λνσιπόνιον Ατη. 54, 10

λνσις Ιο 169, 13 ΤΗ 271, 26; 27

λύτρον ΤΗ 166, 20

λντρόω ΡΗ 46, 12 ΤΗ 121,6; 156,

18; 8,1

λντρωαις ΤΗ 114, 8; 281, 6

λυτρωτής Αηι 56, 23 Ιο 189, 21

ΡΗ 46, 4; 12 ΤΗ 114, 8; 177, 11;

281, 6

λύχνος Ιο 165, 26. — 198, 11 ΤΗ

142, 6; 143, 6; 262, 14; 15

μαγγανεία Ιο 156, 22; 157, 27

ΡΗ 12, 20

Μαγδονία ΤΗ 260, 9; 283, 9; 291,

2 οί Μνγδονία

μαγεία ΑΜ 66, 4; 81, 17 Ιο 172,

17 ΜΙ 246, 6 ΡΗ 9, 3 88 ; 28, 27;

29, 1; 54, 3; 57, 7 ΤΗ 209, 13;

218, 12; 13; 244, 20

μαγεύω ΑΜ 97, 8 ΡΑ 121, 15

ΜΙ 232, 18; 244, 2; 5 ΡΗ 12, 8;

16; 52, 5; 53, 3 ΤΗ 261, 15

μαγικός ΑΜ 66, 10 Ιο 156 , 22;

167, 33 ΤΗ 204, 18; 273, 16

μάγος Αιη 47, 17; 51, 15 ΑΜ 97, 6

ΡΑ 123, 12 88 Ιο 156, 26 88 Μι

248, 4 ΡΗ 8, 3; 18, 12; 15; 22,

13 88; 48, I 88 ΤΗ 131, 2; 134, 8;

209, 8 ; 214, 1 ββ; 244, 22 ; 261, 14;

273, 15

μά&ημα ΡΗ 4, 13 ΤΗ 193, 3; 194, 5

Βη 297, 23; 301, 13

μά&ησις Ιο 163, 18

μα»ητενω Ατη 46, 6 ΜΙ 237, 2

ΡΗ 24, 36

μα&ψής Α Μ 68, 15 8β; 78, 10;

114, 16; 115, 3 Ιο 196, 11; 199, 18

ΡΗ 16, 8; 41, 14; 15 ΤΗ 188, 23;

194, 8; 11; 202, 22; 250, 12

μακάριος Αα 43, 4; 14 Λ»ί 46, 2;

4. — 46, 17; 56, 15. — 57, 13

Αη 58, 2; 59, 7; αϊ ΛΛ/ 94, 4;

100, 12; 12; 102, 15; 105, 7; 106,

4; &1; οί 101, 7. — 94, 14 οΓ 14

Ιο 165, 14; 179, 26; 187, 3; 191,

10; 203, 8; 209, 6 ΜΙ 218, 1; 219,

9; 8,1 ,ΡΛ 14, 17; 16, 21 ΤΗ 269,

8; 279, 2; 281, 17; 284, 7 ; 286, /ί;

290, 23

μαχαριότης ΡΗ 75, 13; 87, 2

Μακεδονία ΡΗ 7, 1

μαχρο&νμέω ΑΜ 106, 11 22, 26

Μαμβρή ΑΜ 82, 9; 83, 2

μάνδρα ΤΗ 265, 15

μαν/α /ο 182, 7 88 ; 213, 5. — 214,

10 ΤΗ 216, 6; 232, 18; 8.1

μανιώδης Αα 42, 27 Ιο 169, 6

ΤΗ 168, 10

Μανσημάτ ΡΗ 7, 12

μαντεία ΡΗ 2, 6; 12

μαντεύω Ιο 193, 16 ,ΡΛ 2, 4 88

μάντις ΡΗ 2, 3

Μαξιμίλλα Α<ι 29, 26; 35, 9; 36, 7

Λα 39, 3; 9; 9; 12; 24; 27; 32;
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40, 3; 41, 8; 13; 19; 21; 28; 43,

23; 26; 37 Αη 62, 13; 63, 7 (23)

μαργαρίτης ι0 207, 14; 213, 12

ΤΗ 220, 1; 7 88 ; 223, 18 ; 256, 8

Μάρ&α Ρ/ι 36, 31

Μαρία Βί 136, 34; 137, 26; 139, 23

ΡΗ 30, 14; 76, 9; 96, 35 Τ/ι 250, 3

Μαριάμ ΑΜ 78, 16 Βί 135, 32

Μαριάμμη Ρ/ι 41, 14; 45, 23; 54, 2

Μαριάμνη ΡΗ 36, 29; 37, 11; 25;

39, 15; 24; 40, 2; 21; 41, 14; 42,

1; 45, 2; 17; 23; 47, 11; 50, 1;

9; 16; 18; 51, 10; 21; 54, 5;

13; 15; 21; 55, 9; 17; 23; 56, 2;

6; 16; 25; 61, 11; 62, 1; 16; 69,

17; 27; 71, 3; 6; 14; 15; 22; 25;

78, 4; 5; 14; 15; 23; 24; 87, 9;

17; 89, 8; 16; 24; 90, 6; 16; 25;

91, 18; 93, 24; 32; 95, 28 οί Μα

ριάμμη

Μάρκελλος Ιο 161, 1

Μαρκία Τ/ι 230, 3 ; 8; 20; 231, 15;

237, 11; 260, 10; 264, 3; 269, 9

οί Ναρκία

Μάρκος Βπ 293, 4; 295, 7; 301, 9;

302, 5

μαρτυράω Ατπ 57, 21 Απ 64, 5

Ρ/ι 41, 4 Τ/ι 269, 10

μαρτυρία ΑΜ 83, 6 Ιο 209, 3

μαρτύρων Αίπ 46, 1 Απ 58, 1; 20

Βί 128, 7 ΜΙ 256, 9 ΡΗ 41, 2;

19; 51, 18 ΤΗ 99, 1; 269, 10;

290, 1; 21 Βπ 292, 1; 296, 1;

302, 8

μάρτυς Αηι 57, 2 Ιο 209, 3

μαστιγόω Ατπ 54, 6 ΡΗ 56, 17

μαστίζω Αη 58, 13; 27 ΡΗ 9, 20;

18, 7; 50, 10; 62, 3; 65, 3 ΤΗ 218,

26; 219, 1

μάστιξ Αηι 52, 23; 54, 6 Αη 58,

13; 27 Ιο 202, 17

ματαιανΆρώηινος Αηι 50, 12

Ματ&αίος Αηι 47, 3 ΑΜ 65, 1;

6; 66, 7; Λ7; 67, 6; 9; 17; 18.

68, 1; 3; 13; 16; 88, 9; 9; 90, 7 ';

8; 9; 10; 14; 91, 11; 93, ^; 94,

4; 6; ρτα^ χχιπ Λίί 217, 1; 2;

5; 218, 1 ; 1; 12; 219, 1; 8; 9;

220, 5 ; 221, 9; 13; 222, 2; 4; 9;

14; 223, 1; 3; 224, 13; 225, 3 ; 3;

9; 14; 226, 2; 9; 227, 5; 7; 228,

1; 1; 2; 8; 14; 14; 229, 11; 19;

230, 2; 8; 231, 11; 13; 16; 232, 9;

10; 234, 17; 235, 6; 10; 236, 3;

10; 11; 237, 1; 2; 6; 238, 2; 7;

239, 2 ; 7; 8; 11; 240, 12; 241,

10; 242, 1; 9; 14; 244, 12; 245,

4; 7; 11; 16; 246, 5; 6; 17; 18;

20; 247, 1; 4; 10; 248, 4; 8; 13;

20; 249, 6; 250, 9 ; 251, 3; 7; 16;

252, 16; 254, 4 ; 7; 15; 20; 255, 7;

13; 16; 20; 256, 2; 9; 15; 18;

257, 14; 19; 258, 6; 8; 16; 19;

259, 1; 10; 16; 19; 260, 1; 9; 22;

261, 2; 8; 14; 18; 24 ΡΗ 16, 26

ΤΗ 99, 6 Βα 297, 24 ; 300, 17;

301, 14

Ματ&είας ΑΜ 65, 1; 6; 66, 7; 17;

67, 6; 7; δ; 9; 17; 17; 18; 68,1;

3; 13; 16; 88, 9; 90,7; 8; 9; 10;

14; 93, 1; 94, 4; 6; ρΓ&βί χχιι

ΡΑ 117, 5; 118, 10; 119, 14 Μί

217, 1; 218, 12; 219, 8; 220, 5;

221, 9; 222, 1; 9; 13; 223, 1; 225,

3; 9 8,1 (οί Ματ&αϊος); 226, 6;

229, 2; 8; 234, 5; 8; 237, 4; 239,

2; 5; 242, 6; 244, /; 6; 245, 6; 7;

248, 4; 4; 249, 7 οί Ματθαίος βΐ

ρΓββί XXI

μανρος Βί 146, 23

μανρότριχος Βί 131, 18

μάχαιρα ΑΜ 97, 3 ββ

μεγαλεϊον Ιο 169, 25; 197, 8 Ρ/ι

20, 23 ΤΗ 166, 10; 193, 4; 7; 242,

13; 248, 2

μεγαλειότης Ας 33, 10 Μί 224, 2

63, 9 ΤΗ 208, 8 ; 250, 5; 270, 7

μεγαλόφ&αλμος Βί 131, 19

μεγαλωαννη ΤΗ 121, 10; 165, 3 &1

μέγε&ος Αα 39, 10 7ο 189, 18; 208,

1; 8; 210, 7 ΡΗ 37, 31; 38, 8;

62, 14; 77, 3; 85, 18 ΤΗ 166, 11

μεγιστάνες ΤΗ 110, 11; 220, 22

μεΜστημι ΤΗ 275, 16

22*
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μέθοδος Ιο 190, 4

μέ&υσος Ιο 169, 7

μείγννμί ΡΗ 61, 1 ΓΛ 239, 13

μειδιάω Αα 26, 25; 26 οί 60,

21; 22 Ιο 186, 14; 205, 8 ΡΗ 27,

6; 30, 4; 22; 55, 6

μείζων ΑΜ 98, 3; 102, 2

με£§ί5 7ο 167, 3; 212, 7 ΓΛ 161, 1;

168, 3; 11; 232, 18

μελάνια Ιο 193, 17; 20

μέλας Ιο 170, 3 ΓΛ 112, 5; 171,

15; 180, 16

μέλος Ιο 201, 4 ΓΛ 142, 19

μεμβράνα Βη 294, 15

με<>ος Λί» 51, 3 Λ/1/ 93, 7 7Μ< 239,

12 Ρ/ι 12, 18 ΓΛ 286, 5

μέ>οψ -δί 136, 24

Μεσψη ΤΗ 223, 5

Μεσηνός ΤΗ 220, 73

μεσιτεία Αα 38, 25

μεσονύχτιον ΡΗ 39, 25

Μεσοποταμία ΤΗ 286, 11

Λ/ί'σοδ ΓΑ 223, 5

μεοότοιχον ΡΗ 48, 25; 81, 24

μετά ΑΜ 69, 12; 73, 73. — 67, 12;

74, 8; »1 Ιο 157, 36; 37 ΓΛ 139, 2

οί 2; 171, δ; 205, 3

μεταγιγνώσ/.ω Ας 30, 10; 11 οί

Λ» 62, 16 Ιο 176, 25; 178, 9; 13

ΤΗ 145, 10; 151, 22

μεταμορφόω ΑΜ 70, 2; 85, 6

ΡΗ 25, 18; 87, 1

μετανοέω Αα 40, 13 Ιο 178, 23

Λ/ί 246, 3 ΡΗ 10, 16; 13, 12; 24,

20; 71, 10

μετάνοια Αη 46, 9; 48, 7; 53, 19;

55, 12 Ιο 179, 20; 191, 14; 18

ΜΙ 256, 6 Β» 294, 11

μετάστασις Ιο 151, /; 2\ 203, δ;

8 - 9 ρπιβί χχνιι οί 182, 18

μεταστέ'/ίομαι Ιο 153, 24 ΤΗ 290, 24

μετατί&ημι Ιο 215, 4 ΓΑ 286, 5

μίτενβξίς Βί 149, 26

μετέρχομαι Ιο 182, 24 οί 24

μετρητής ΤΗ 230, 16; 18

μετ^ος Ιο 153, 19 ΓΛ 173, 3; 219,

12; 229, 3; 262, 9; 264, 19

μή Αα 26, 16 {Αη 60, 15) Ατπ 49, .5;

5-6' Βί 135, 18 7ο 166, 7; 173,

10; 177, 2 ΡΗ 72, 12 οί 71, 11

ΤΗ 106, 7; 121, 14; 137, 14; 140,

14 (?); 162, 7 οί 7; 169, 20; 244,

18; 79; 258, 4

Μηδία Βι 128, 70

ΡΑ 26, 7

μήτε οί -τε, -ίε'

μ»?τί!(> ΡΗ 46, 6; 8 ΓΑ 110, 20;

142, 15; 17; 157, 17; 166, 13;

240, 11

μητρόπολις ΤΗ 200, 11 ; 201, 9

μηχάνημα Ατπ 55, 4

μιαίνω ΑΜ 92, 4 ΡΑ 125, 7

μίαρός Αμ 51, 72; 52, 7 Αη 59, 10

Λ/17 94, 74 Ιο 171, 13; 28; 185,

17; 188, 9 ΓΛ 168, 3; 246, 11;

266, 4 Βη 299, 1 ; 300, 2

μιαρότης ΤΗ 211, 3

μίασμα ΤΗ 147, 11

μιερενς Βί 147, 32; 34; 149, 28

7>Λ 54, 8; 60, 77; 61, 3 (51, 11;

53, 2 μήερεΐς 8 57, 7 μιερέων ΌΕ)

μιχρός Ιο 184, 6; 188, 17 ΡΗ 18,

20; 57, 27 ΓΛ 236, 6 ; 282, 10

μιχρός Ιο 195, 1; 21

Μιλήσιος Ιο 160, 8; 20

Μίλητος Ιο 160, 13; 161, 1; 20;

169, 23

μίλιον Ιο 161, 3; 175, 7 ΓΛ 146, 8:

147, 3; 185, 15; 278, 10 (οί 2)

μιοάν&ρωπος Αα 42, 25

Μισδαϊος ΤΗ 178, 16; 204, 7 ; 21;

205, 4; 11; 206, 8; 17; 213, 5;

8; 214, 14; 215, 4; 17; 217, 17;

218, 3; 20; 22; 234, 10; 15; 18: 235,

13; 19; 240, 17; 18; 243,21; 244.

9: 22; 245,4; 13; 15; 16; 17:21;

246, 3 ; 247, 9; 248, 11; 20 : 259,

3; 261, 72; 13; 262, 7 ; 264, 14;

265, 14; 273, 3; 13; 274, 1; 10; 275,

4; 7; 9; 13; 16; 276, 2; 5; 8; 13;

16; 277, 5; 15; 281, 3; 13: 15;

283, 8; 18; 284, 2 ; 9; 285, 4; 5;
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(οί 12; 13) ΤΙι 237, 2 (οί 2) οί

οποίος

όλιγοπιστία ΤΗ 182, 10

ολίγος ΤΗ 175, 17

όλιγοψυχέω ΑΜ 107, 10; 108, 6

Ιο 162, 23

δλοϋ-ρευτής ΡΗ 59, 9

όλοχαντωμα Ρ/ι 1, 16

όλόλοξος 7% 42, 19

όλος Αα 43, 18; 45, 30 7ο 176, 19;

198, 6; 201, 11 ΤΙι 223, 20; 224, 1

όλοψνχέω Ιο 162, 23 οί 23

όλως Αα Αη Ιο Ρ/ι ραββϊιπ Τ/ι 103,

2 οί 2; 118, 22; 172, 20; 190,

13-14

όμβρημα Ρ/ι 63, 5

όμίλε'ω Αα 38, 21 /ο 197, 8; 205, 9;

210, 4 Ρ/ι 53, 3

ί/αλ/α /ο 173, 21 ΤΗ 246, 14

οί 13-15

όμοιος Αα 43, 32

όμοιότης ΡΗ 39, 3 οί 3

ομοίωμα Μί 221, 7; 225, 6; 9; 230,

2; 232, 11; 251, 2 7% 70, 6

όμοίωσις ΡΗ 55, 10

ομολογέω Αα 44, 35 ΤΗ 286, 74

ομοούσιος ΡΗ 34, 6 ΓΑ 239, 26

όναγρος ΤΗ 185, 4 ββ; 187, 18; 19;

217, 2

οναρ Ιο 175, 7 ΓΑ 263, 13

δνάς ΤΗ 156, 11 '

ονειραρ (?) /ο 162, 19

ϊινειρος ΤΗ 205, 10

'Ονήσιμος Ρ/ι 27, 15

Όνησίφορος ΡΑ 123, 4; 10; 17; 22;

125, 10; 23; 126, 11; 18

όνίνημι Ιο 162, 2 (οί 1)

όνομα Ατή 54, 5 Ιο 152, 14 ΡΗ 57,

16. — 79, 24; 25

όνομα Αηι 52, 14;.53, 18 Ιο 163,2;

167, 34; 171, 1; 3; 207, 10; 11

Μί 233, 18; 234, 14; 236, 2 ΡΗ 5,

9; 68,5; 13; 89,2; 4 ΓΑ 142, 13;

143, 3; 145, 5; 159, 2; 197, 14;

240, 1; 11; 12; 266, 4; 267,11; 13

ονομάζω Α?η 50, 4 7ο 167, 34 Μί

233, 17

όπίσ&οφανώς Λ17 103, 2

οπλον Λ»ι 46, 13; 54, 8

όποιος Αα 39, 19 Αη 46, 19 (οί 18)

Ιο 184, 9 (οί 9) οί οίος

όποΓίρος Ατη 39, 24

οττου 94, 7 /ο 159, 74; 195, 9

Μί 217, 2-3 ΡΗ 37, 5 αϊ. — 36,

21 οί ότε

όπτρίζομαι Αα 44, 15 οί 15

όραμα Αηι 50, 18; 23 Ιο 160, 5;

162, 24; 204, 3 Μί 237, θ 7% 89,

16 ΤΗ 100, 9; 197, 14; 252, 15

7?» 293, 1; 7; 294, 23

όραοις Μί 219, 9

ορατός ΤΗ 249. 23

όράω Μί 237, 3 ΤΗ 139, 13

Όρ/?α Μί 258, 9 οί 'Τϊρ/ία

όρ&ρίζω Αη 58, 6 ΓΑ 206, 9; 273, 20

δρχζω Μί 235, 9 ΡΗ ^9, 31

όρμαατός ΤΗ 160, 12

Ορος ΑΜ 94, 7 7ο 195, 9; 12; 199,

11; 17 Ρ/ι 37, 28; 38, 2 ΓΑ 278,

3; 12 (13); 280, 10; 285, 9 Βη 299,

1 - 2

υρχέομαι Ιο 198, 3; οί 163, 1 ; 192, 19

ος Α<ι 35, 21 Αη 58, 11; 59, 4 αϊ

Ιο 165, 19; 177, 11 »1 7>Α 33, 31

ΓΑ 176, 13; 228, 19; 261, 8 8,1. —

167, 10. — 199, 16 οί όστις

όοιος Αη 62, 22

όσος ΑΜ 103, 10 (οί 10) Ιο 152, 6;

203, 13 - 14 ΡΗ 1, 16; 59, 77

όαπερ ΡΗ 5, 9 οί 9 ΓΑ 178, 18;

233, 6; 262, 2

όατέόν ΤΗ 285, 6; 15 88

όστις Ατη 53, 16 Ιο 174, 12; 185, 12 αϊ

ΓΑ 183, 6; 227, 19 αϊ

όταν ΑΜ 89, 8 ΡΗ 32, 20 (οί 20)

ΤΗ 207, 77; 225, 21 οί 27 οί έάν

ότε ΑΜ 65, 7 7>Α 3, 29 ΓΑ 99, 1;

124, 13; 229, 5; 259, 1 οί όπου

ότι Αηι 51, 4 ΑΜ 79, 5; 115, 10

αϊ. — 79, 9 7ο 181, 19 Ρ/ι 2, 7;

6, 17. — 5, 27 7"Α 209, 16 οί 16;

210, 23 οί 23. — 112, 7; 129, 6

ότιπερ Ιο 155, 33 ΤΗ 116, 18

ου ΡΑ 117, 16 7ο 182, 4 ΓΑ 236,

1-3
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ον μή ΤΗ 178, 19

ού μήν αλλά ΤΗ 236, 6

Ουαζάνης ΤΗ 245, 16; 17; 20; 247,

4; 248, 15; 17; 259, 1; 3; 260, 6;

12; 263, 1; 2; 7; 9; 9; 10; 10;

11; 15; 264, 3; 4; 14; 265, 14;

266, 9 ; 267, 12; 17; 17; 269, 3;

281, 1; 4; 283 , 3 ; 285, 1 οί

Ίουαζάνης, Ίουζάνης, Ουζάνης

Ουεσπεσιανός Ιο 151, 5; 12

Ουζόνης (-νιος) ΤΗ, 247, 4; 263>

2; 264, 4 ; 281, 1; 4; 285, 1 οί

Οναζάνης

Ούήρος Ιο 209, 3; 3; 210, 13; 14

οί Βηρος

ουρά ΤΗ 149, 3

ουράνιος Αα 40, 33 ΤΙι 227, 13;

250, 9

ονρανοπολίτης Ιο .160, 22

ουρανός ΑΜ 67, 18; 69, 13; 84, 18;

86, 1; 2; 89, 16; 115, 11 ΡΑ 124,

14 Ιο 161, 4; 186, 19 Μί 221,

13; 250, 10 ΡΗ 10, 27; 71, 14*;

88, 2 ΤΗ 196, 7

ουσία Αα 41, 4; 12 Ιο 192, 18 ΤΗ

161, 15; 189, 12

οντε οί -τί, -ίί

ούτος ΑΜ 113, 15 ,ΡΛ 117, 4; 120,

1 /<? 154, 29; 185, 8; 23 »1 ΡΗ

8, 21; 36, 29; 52, 10 ΤΗ 109, 2;

6; 9; 110, 4; 5; 112, 5; 114, Υί;

122, 1; 134, 11; 153, 12; 164, 4;

173, 15; 174, 5; 179, 14; 181, 3;

183, 6- 7; 188, Λ); 197, 13 - 19;

245, Αί; 263, 4 »1

ούτως ΛΛί 98, 12 οί 12 /ο 165, 19;

197, 14 βΐ Μι 232, 21 ΡΗ 16, 1;

70, 1 &1 ΤΗ 169, 15; 171, 14; 237,

15. — 172, 17 - 18

οφείλω ΤΗ 191, 7

Όφιανός ΡΗ 36, 27; 37, 26

Όφιορνμη {-μος) Ρ!» 41, 11; 44,

19; 59, 4; 16; 90, 5; 23

οφις Αα 41, 32; 42, 27 Ατή 56, 19

Ιο 185, 1; 25; 193, 17; 197, 12

ΡΗ 37, 11; 38, 3; 39, 32; 40, 5;

27; 29; 42, 9; 43, 5; 12; 44, 20;

21; 18; 46, 3; 48, 10; 52, 1; 57,

7; 59, 22 ; 60, 1; 7; 21; 23; 63,

15; 68, 6; 80, 2 ΤΗ 161, 20; 168,

12; 281, 11

όχημα Ιο 154, 5 ΤΗ 185, 8 88

όψίκιον ΡΗ 27, 14

πα&αίνω ΑΜ 91, 11

τνά&ος Αα 42, 4 Αη 47, 16 Ιο 198,

16; 199, 10; 201, 14; 26 ΤΗ 215,

23; 279, 5; 14

τναιδίον ΑΜ 87, 11; 115, 7 ΡΑ 117,

19; 124, 10 Ιο 194, 11; 12 Μί

218, 2 88; 232, 1; 250, 10 88 οί

παις, νεανίσκος

παιόιώδης Ιο 167, 6

παίζω ΑΜ ρηιβϊ χχπ Ιο 165, 24;

166, 8; 176, 14; 195, 27; 199, 4

τταϊς Μί 222, 3 οί τίαιδίον

Παλαιά Πάφος Βη 298, 17

τταλάτιον Ιο 158, 3 Μί 227, 4;

239, 6; 249, 5 88 ΡΗ 19, 4 ΓΛ 124,

14; 125, 7 88

πάλίν ΤΗ 163, 15

παλιγγενεσία Ιο 158, 11

ττάλλίον /ο 154, 21; 33 Βί 131, 23

παμβίβηλος ΡΗ 97, 14

παμμίαρος Αηι 52, 23; 54, 3 Ιο 190,

4 97, 14

Παμφυλία Βη 293, 25; 294, 5; 10;

15; 295, 1

Πάν ΑΜ ρΓβ,βί χχιιι Μί 223, 6 - 7

πανόέχτης ΤΗ 205, 11

ττανοοχβΓον Ιο 154, 11; 180, 11 ΓΑ

105, 11-12; 167, 18; 169, 8; 10;

14 οί ξενοδοχεΐον

αανήγνρις ΤΙι 105, 4 5» 300, 11

πανοικί Ρ/ι 26, 23; 27, 18

πανολε9ρία Ιο 171, 23; 37

παντεπίακοπος ΡΗ 63, 17

παντοδύναμος Βί 130, 29 8,1

παντοκράτωρ Ατη 46, /7; 53, 13 Ιο

204, // ; 207, 10 ΡΗ 63, 4

ττανταπώλης ΡΑ 124, 14 οί 14

πάπυρος Μί 240, 8 ; 245 , 9 ΡΗ

83, 7

Ιο 172, 12; 193, 4; 204, 2. —
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184, 6; 7; 186, 17; 187, 14; 188,

17 ΓΑ 169, 19; 241, 1

παραβάλλω Βη 296, 11

παράβασις ΡΗ 74, 7; 84, 1

παράδεισος ΑΜ 82, Π; 86, 2; 91,

18 Μι 217, 4 88 ; 226, 14 ΡΗ 69,

5 83; 73, 2; 89, 9 ΓΑ 149, 4

παραδίδωμι Αη 63, 6 οϊ 61, 22

/ο 215, 4 7% 87, 5 ΓΑ 282, 15

παραινέω ΤΗ 206, 12 ; 217, 15

παρόχλητος Μι 219, 2

παράλιος Ιο 173, 30 Γ/ί 223, 6

παραλογίζομαι Αμ 47, 22 Λ/ϊ 238, 6

παράλνοις ΡΗ 81, 14

παραλυτικός Ιο 167, 13

παράλυτος ΜΙ 233, 13; 14; 238, 1

παραλύω ΑΜ 103, 2; 108, 15

παράμονος ΤΗ 152, 1; 154, 3; 178,

9; 184, 3; 193, 77; 233, 17; 19

παρανομία ΡΗ 71, 2

παράννμφος ΤΗ 110, 5; 115, 13;

118, 8; 233, 20

παραπέμπω Ιο 192, 4

παράπληγος (?) /ο 161, 14 ο£ ί4

παραπλησιάζω ΑΜ 66, 17 ; 91, 12

παραπομπός ΤΗ 185, 13

παράπτωμα ΡΗ 75, £ 7% 156, 7;

166, 20; 177, 4; 183, 15 οϊ αμαρτία

παρασέβομαι ΡΗ 26, 18

παραστρέφω ΤΗ 187, 10

παράτοπος ΤΗ 201, 27

παραφίρω ΤΗ 198, 17 οί 77

παραφνλαχή ΤΗ 256, 4

παραχωρϊω ΡΗ 66,5

παρεορίΰω 7ο 202, 15

παρήγορος ΤΗ 264, 20

παρ&ενείω ΡΗ 79, 16; 19

παρ&ενία Ι0 213, 9- 70 ΡΑ 79, 24;

25; 27; 82, 10 ΤΗ 225, 5

Παρ&ενία ΡΗ 92, 13 ΓΑ 221, 16

οϊ Παρ9·1α

παρ&ένος ΡΑ 126, 26; 127, 2 Λ/ί

219, 4 ΡΗ 65, 9; 79, 5; 82, 8 ΤΗ

250, 4

Παρ&ία Ατπ 47, 3 /% 16, 1; 3; 6

παροδίτης Ιο 176, 22; 198, 13

παρουσία Ιο 206, 1 Μι 222, 14

7>Λ 72, 6 ΓΑ 145, 4; 272, 18 Τίη

292, 3

παρρησία Αα 38, 18 Ατπ 51, 9 7ο

162, 12; 163, 7; 18; 167, 19; 168,

8; 206, 1; 208, 4 ΡΗ 4, 15; 9, 12;

38, 18; 43, 7; 85, 2 ΓΑ 160, 16;

163, 13; 177, 19; 196, 17; 216, 9;

258, 17

παρρηαιάζομαι Μι 254, 11 ρΓ3ΘΪ

χχιι ΡΗ 46, 15

πάς Αα 38, 2; 39, 30; 33 Αη 58, 9

Ιο 195, 2; 201, 3 ΜΙ 223, 7 ΓΑ

244, 21

πάσσαλος ΡΗ 55, 14

παστός ΓΑ 110, 5; 124, 10-12

παστός ΤΗ 109, 14; 119, 1; 233, 23

πάσχω Αα 40, 14 88; 42, 4; 5 7ο

198, 17 88 ; 201, 13 88

πατάσσω ΤΗ 180, 7

πατήρ ΑΜ 85, 12; 87, 1 ΡΑ 117

9; 118, 12; 119, 9; 120, 11; 122, 7

7ο 166, 5; 183, 2; 191, 4 7>Λ 84,

9 ΓΑ 110, 15; 20; 184, 14; 196,

10; 210, 8; 250, 1 Βη 295, 11;

18; 22; 297, 5

πατήρ υιός πνεύμα ΡΑ 123, 2;

127, 5 ΜΙ 226, 3; 257, 6; 261, 12;

23 ΡΗ 13, 19; 17, 31; 26, 5; 36,

9; 76, 7; 89, 4 ΓΑ 143, 3; 165,

16; 209, 14 (οί 14); 210, 8 θ* 9;

231, 8; 240, 3; 267, 18; 286, 74;

288, 5 Βη 297, 7; 302, 4

Πάτμος Ιο 159, 14; 21; 24

Πάτραι Αρ 3, 12 Αα 1, 7; 3, 21;

37, 8 Αηι 47, 11; 50, 22; (51, 5?);

53, 5 Αη 58, 21; 17 (28)

πατραπόίοτος 7ο 152, 27

πατριάρχης ΑΜ 83, 3 88 ΡΑ 124,

5 7>Λ 31, 17

πατρίς ΤΗ 219, 23; 222, 18; 265

10

Παύλος Βη 292, 9; 11; 293, 9; 21;

294, 3 ; 9; 12; 21; 24; 295, 2; 6;

11; 15; 18; 22; 24; 296, 8; 298,

11; 20; 299, 15

παννΐ Βη 301, 15
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πλανάω Αα 44, 13; 45, 24 Ιο 171,

4; 5 αϊ /% 8, 5; 50, 6; 60, 19 αϊ

ΤΗ 156, 20; 174, 9 αϊ

πλάνη Αα 44, 13 66, 10 Ιο

168, 15; 170, 27 αϊ ΡΗ 46, 9;

47, 14 αϊ ΤΗ 155, 14; 156, 1 &1

πλάνος .ΡΛ 7, 10 9β; 28.. 6; 17; 49,

11 ΤΗ 164, 20; 209, 8; 215, 6;

219, 4. — 287, 2

πλάξ ΤΗ 247, 13 88

πλάσμα ΑΜ 92, 12

πλατεία ΑΜ 89, 3; 102, 8; 14;

107, 12 ΡΑ 117, 11; 12 ΡΗ 50, 11;

57, 3

πλάτος Αη 61, 24

Πλάτων Μί 222, 14; 225, 14 ; 226,

2; 6-7; 10; 228, 7; 13; 229, 11;

230, 9 ; 231, 17; 232, 9; 10; 234,

7; 20; 237,4; 239,7; 12;249,2 - 3;

250, 3 ; 252, 4; 6; 15; 16; 253, 15;

254, 6; 19; 257, 19; 260, 6; 22;

23; 261, 17

πλεονάζω ΤΗ 285, 2

πλεονασμός Ιο 181, 1

πλεονεξία ΡΗ 44, 4 ΤΗ 144, 3;

175, 11 βΐ

Πληγενής ΡΗ 28, 34

πληγή ΡΗ 18, 31 88

πλή&ος ΡΑ 127, 1 Ιο 181, 1 ΡΗ58,

6 ΓΛ 176, 3; 242, 8

πλη&ύνω ΡΗ 80, 4; 5 οί 4; 5

πλημμέλημα ΤΗ 227, 16 οί αμαρτία

πλήξις Ιο 182, 17

πλήρης ΑΜ 77, 7 Αί 119, 20 Βί

129, 29 Μί 219, /Ο; 226, ΤΗ

118, 10; 212, 14; 255, 21; 268, 9

πληροφορέω ΡΑ 126, 10 ΡΛ 5, 20

πλήρωμα Μί 218, -?5; 219, 7 - 9 ΤΗ

256, 12

πλι?ρωτ)?ς ΤΗ 258, 11

πλοίάρίον ΛΛί 69, 10; 16; 70, ί 88

πλοϊον ΑΜ <ο%, 10 88 ; 74, 13 8β; 84,

3 88 ; 96, 3 Ιο 159, 27; 194, 19; 20

Μι 252, 2 ΓΑ 103, 6; 10 38 ; 125, 5

πλούτος ΡΗ 42, 5

πνεύμα Αηι 50, 20 61, 25; 63,

18; 6 (21) ΑΜ 107, 14. — 78, 1

Ιο 154, 18; 156, 19; 173, 23; 197,

19; 199, 3; 200, 9. — 191, 23;

193, 16 Μί 222, 1; 235, 10 ΡΗ 18,

13; 37, 22; 46, 16; 69, 19; 76, 8.

— 59, 8; 87, 6; 8 ΤΗ 143, 2; 157,

17; 162, 6; 168, 20; 210, 9; 239,

13 (14); 26; 246, 13; 266, 6; 284,

12. — 207, 14; 282, 15. — 161, 6;

176, 13 οί πατήρ

πνευματικός ΤΗ 191, 14

πο&ητός Αα 24, 26 οί 26 ΤΗ 225, 18

ποιμήν Αηι 55, 18. — 52 , 4 ΡΑ

119, 10 Ιο 210, 14 Μί 220, 4 ΤΗ

141, 3; 157, 13; 183, 6

ποίμνη Ιο 209, 3 ΤΗ 140, 10; 177,

1-3; 184, 18; 265, 8

ποίμνιον Ιο 209, 3; 210, 15

ποίος Ιο 194, 12; 207, 8 ΡΗΙ,Ι;

19, 2; 22, 31; 33, 29 ΤΗ 125, 4;

135, 7; 148, 1; 15; 16; 190, 1;

212, 15; 16; 261, 11; 263, 15;

276, 3

πολέμαρχος ΤΗ 278, 3

πολέμιος Αα 45, 2 οί διάβολος

πολεμιστής ΑΜ 100, 13

πόλις ΡΗ 42, 6

πολιτεία Αα 35, 19 οί Αηι 57, 12

Αη 63, 11 Ιο 152, 9 ΜΙ 238, 11

ΤΗ 144, 7 οί 7; 155, 3; 168, 6;

175, 6; 235, 6 ; 280, 7

πολιτεύομαι Ιο 169, 6; 205, 5 ; 211,

12 ΤΗ 175, 14; 195, 9; 201, 5;

203, 19; 280, 7

πολίτης Αηι 52, 17

πολν&ε'ία Αηι 53, 20

πολν&εος Αηι 49, 19; 55, 10

Πολύκαρπος Ιο 160, 3; 173, 31

πολνχλονος Μί 220, 9

Πολνμιος Βί 133, 16; 147, 29;

150, 8

πολύμορφος Ιο 185, 10; 191, 27

Μι 235, 10 ΤΗ 161, 14; 164, 15;

262, 9

πολνπλάαιος ΤΗ 207, 19

πολνπλααίων Ιο 183, 16

πολυπρόσωπος Ιο 196,. 8
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προσφορά Ιο 207, 8 Μί 221, 6;

253, 1; 3; 264, 4; 256, 2; 260, 3

ΡΗ 84, 7; 88, 8 ΤΗ 194, 10

πρόαφνξ Τ/ι 146, 9

προσχωρέω Ιο 201, 4

πρόσωπον Αα 41, 3 /ο 166, 7 ΤΑ

152, 20

πρότερος Αα 41, 33 Ιο 178, 13 ΓΛ

156, 3; 165, 6; 174, ίί>; 175, 5;

181, 2; 187, 13; 215,23; 224,22;

228, 5; 230, 10 ; 241, 13 αϊ

προτρέπω Ιο 180, 9; 210, 5 /%

29, 21 ΓΛ 193, 9

προτροπή Αα 28, 16 οί Απ 61, 24

Ιο 197, 7

πρόρασ/ς /ο 163, 30; 184, 2; 193,

11 ΤΗ 156, 18; 159, 19; 164, 18;

213, 10; 221, 7; 242, 18; 248, 7

προφήτης ΡΑ 124, 4 Ιο 211, 3

30, 7 77ί 176, 9; 194, 14

προφητικός Ρ/ι 30, 6

Πρόχορος Ιο 214, ί4 ρΓαβί χχνπ

πρώϋ-νπνον Τ/ι 255, ίΟ

πρώρον Ρ/ι 17, 10 οί 10

πρψρενς ΑΜ 70, 1; 11; 85, 7

πρωτό&ρονος Ιο 210, 13

πρωτόκλητος Αα ί, 7 Μί 220, 8

πρωτόπλαστος Λ Λ/ 91, 18

πρώτος ΡΑ 121, 13 Ιο 167, 29;

186, 21 Ρ/ι 7, 25; 14, 16; 19; 18,

13; 26, 29; 27, 7; 15; 29, 19; 34, 6

πτέρνα Ρ/ι 55, 1; 58, 11; 62, 9

πτνον Ιο 209, 4

πτνσμα Ρ/ι 57, 21

πτώχεια Τ/ι 252, 17 οί πενία

πτωχός Αηι 57, 19 ΤΗ 176, 2;

242, 22

πύλη ΑΜ 95, / Μι 220, 7; 251, 4;

252, 2; 5 Τ/ι 127, 18 Ζ; 187, 11

231, 19 οί θι^α

πυρ Ιο 169, 5; 16; 214, 4 Ρ/ι 55,

11; 26; 60, 4; 86, 3. — 56, 9 (οί 7);

58, 2 Τ/ι 163, 15; 19; 171, 19; 20

πυρά Μί 242, 11; 247, 20; 248, 6

πυρπνοάζω Ρ/ι 63, 22

πωλέω Τ/ι 101, 10; 137, 7β3; 270,17

πώλος ΤΗ 156, 9 ββ; 187, 2

πώς ΑΜ 100, 11 ΡΗ 52, 5 ΓΛ 216,

12-13; Η -17; 238, 1 οί 1; 255,

4; 260, 7 5η 300, 13 οί 13

ράβδος ΡΑ 120, 20 Μί 220, 5 88

ραδιονργης Ιο 184, ίΟ

ραντίζω ΡΗ 40, 8; 22

ραπίζω ΤΗ 108, 7; 112, 1

ραφή, ραφίς, ραφίδιν ΡΑ 123,

21 89

ρ^μα ΓΛ 249, 20 - 21

ρίζα Ιο 192, 24; 200, 15 ΤΗ 189, 20

'Ρόδων Βη 298, 17; 301, 10; 22

ρομφαία ΤΗ 272, 7

'Ρονφος ΡΑ 117, 5; 118, 9; 119, 13

ρν&μίζω Ιο 198, 24

ρΰμι; ΑΜ 89, 4 αϊ οί πλατεία

ρνπαρός Αα 40, 1; 7 /ο 169, 8;

185, 3; 213, 4 ΓΛ 117, 1; 119, 1;

161, 1; 203, 14

'Ρωμαϊος Αρ 4, 9; 10 Αα 4, 19; 20

Αμ 57, 22 Ιο 152, 2; 10; 153, 11;

13; 32; 158, 3; 159, 19; 25 ΡΗ

41, 4 Βη 301, 15

'Ρώμη Ιο 151, 1; 9; 153, 9; 154, 2;

155, 21; 22

Σαβαώ& ΡΗ 63, 6; 64, 6; 23

αάββατον ΡΗ 8, 16 Βη 294, 17;

301, 15

σαγήνη Ιο 208, 1

Σαδονχαΐος ΡΗ 96, 5

Σαλαμίς Βη 300, 10; 15; 22

σαλεύω ΡΗ 25, 20; 39, 33

Σαμαήλ ΑΜ 101, 3 οί "Αμαήλ

Σαμάρεια Ατη 47, 2

σανίάλίοΐ' /ο 215, 4

σανίς Ιο 166, 16

σαρκός Ιο 166, 13; 173, 34

σαρκοφάγος ΡΗ 16, 25

σαρχοφόρος ΤΗ 162, 20

σαρκόω ΡΗ 76, 9
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Σαταναήλ ΑΜ 101, 3 οί 'Λμαήλ

Σατανάς Αρ 7 , 11 Αα 7 , 20 ΑΜ

91, 14; 101, 10; 102,5-5; 122,5;

138, 30 Ιο 178, 11; 181, 22; 184,

23; 185, 10; 192, 33; 200, 15; 206,

5; 211, 10; 214, 9 Μι 238, 1; 239,

9; 16 ΡΗ 7, 12; 43 , 26 ; 79, 12;

20; 80, 1 ΤΗ 272, 15

σατανικός Ιο 185, 9

Σάτυρος ΑΜ ρι·&βί χχπι Μι 223, 8

σαντον ΑΜ 108, 5 Ιο 161, 22 οϊ 22

ΡΗ !60, 10 Τ/ι 121, 5 οί 5; 182,

3; 241, 17

αβένννμι Ιο 152, 29

αεαντον Αα 41, 23 Ιο 198, 14; 213,

6 Τ/ι 203, 10; 214, 16; »1

σέβασμα Μι 246, 1 Τ/ι 224, 11

Σεβαστός Ιο 152, 23; 155, 5

σί'/5ω /ο 155 , 27; 156, 24, 166, 6

Ρ/ι 44, 17; 64, 9; 70, 12 Τ/ι 217,

6; 242, 14

σεισμός ΡΗ 65, 26; 72, 24; 21

σείω ΜΙ 242, 7

Σελεύχεια Βη 293, 22

Σελήνη Ρ/ι 2, 1

σεμνός Α<ι 35, 19 (οί 57, 13; 63,

11) Ιο 214, 14 Ρ/ι 48, 13

Σεναδριόχ Τ/ι 104, 4

σεραφίμ ΑΜ 79, 14

σημείον Αα 44, 22 Λ/?ί 46, 7; 47,

14 ΛΛί 76, 18 83; 110, 14. — 90, 5

Ιο 158, 1; 191, 26; 203, 13 Ρ/ι

12, 14; 72, 5; 85, 2. — 13, 23. —

69, 14; 78, 10 Τ/ι 145, 15

Σίλας Βη 292, 12

Σίμων Αηι 47, 5 ΑΜ 78, 17 7%

41, 5 77ί 99, 3; 6

οινόόνη Τ/ι 166, 1; 268, 12

οινδόνιον Τ/ι 166, ί

σινδών Αη 63, 26 Λ 215, 4 .ΡΛ

83, 6 Τ/ι 166, 1; 231, 6

Σινώπη ΑΜ 65, ί

Σισάρα ΤΗ 259,

σΐτορ 7^7 119, 8 83

Σίψορος Τ/ι 213, 9; 215, 3; 14;

217, 18; 18; 218, 7; 238, 23; 240,

15; 242, 17; 19; 245, 1; 264, 1;

269, 3; 3; 284, 5; 13; 287, 5; 14

Σιφώρ Τ/ι 213, 28; 214, 11; 19;

215, 7; 16; 216, 11; 13; 238, 24;

239, 1; 248, 16; 18; 260, 13 ; 283,

13; 284, 13; 287, 14; 15 οί Σιφώ-

ρας, Σνφώρ

Σιφώρας (-&·) Τ/ι 283, 13; 284,

13; 287, 14 οί Σιφώρ

Σιών Ρ/ι 31, 14

σχαμβάζω Τ/ι 255, 19

σκάμμα Ιο 210, 4 88 Τ/ι 159, 6

σκανδαλίζω Ιο 178, 35; 192, 1 ΡΗ

15, 1 ΤΗ 183, 7

σχάνόαλον Ιο 182, 14; 190. 11 ΡΗ

81, 5

σκάπτω Ιο 210, 2 88

αχαφεΐον Ιο 209, 4

σκέπτομαι Ιο 161, 17 Μ< 227, 8 ΡΗ

61, 1; 72, 15 ΤΗ 159, 10; 215, 5

Βη 301, 7

σκίίος Αη 49, 1 7ο 163, 13 ΤΛ

191, 6; 7

σκήνωμα Ιο 151, 10

σχιαγραφέω Ιο 165, 17

σκιρτάω Ιο 199, 5

ακληροκαρδία ΤΗ 280, 16

σκοτο§ Λα 42, 28 Ιο 163, 26; 169,

17; 192, 19; 197, 21; 214, 5; 7

ΡΗ 40, 12; 75, 4 ΓΛ 115, 6; 145,

13; 152. 2; 189, 4; 196, 12; 226, 5;

229, 16 ; 254, 19; 262, 18; 267, 1

ακύλλω Ιο 165, 7 ΡΗ 36, 2; 47, 5

σχώληξ Ιο 214, 5 Λίί 219, 16 ΤΗ

172, 9

Σμιγδέως ΤΗ 261, 73 οί Μισδαϊος

σμίγω ΡΗ 61, 7; 19

ΣμνρμηνΙς ΑΜ ρΓ&βί ΧΧΠΙ

Σμύρνα (-η?) Ιο 169, 25; 173, 7;

179.3.— 227,2; 262, 3 οί Μνρνη

Σμυρναίος Ιο 173, 27; 178, 17

Σολγία Ρ/ι 19, 5

σορός ΤΗ 286, 10

σοφία Αηι 46, 6 Ιο 196, 9; 199, 2;

200, 13 ΡΗ 4, 2; 3; 26; 84, 10;

8δ, 2 77ί 247, 15; 16
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Σοφία Μί 258, 9; 21

σοφίζω Ιο 198, 20 Μί 218, 13 ΡΑ

84, 10

σοφιστής Τ/ι 194, 9

σοφός Ατπ 54, 4 ΡΙι 4, 2 ΓΑ 194,

9; 195, 15; 17

σπανογένειος Βί 146, 24

σπένδω Βη 299, 20

σπέρμα Αη 43, 11; 16 ΡΙι 43, 11;

27 ΓΑ 253, 5

σπήλαιον ΑΜ 82, 8; ίύ; 83, 2 Ιο

199, 13 Βη 301, 20

σπιν&ηρισμός ΡΙι 39, 30

σπλαγχνίζω Α Μ 98, 15 &1 /ο 161,

19 8,1 ΡΑ 48, 4 8.1 ΤΙι 155, 24 αϊ

σπλάχνα Ιο 164, 14 &1 ΓΑ 164, 12

σπονδή ΤΗ 192, 9 Βη 300, 2; 12

απορεΰς Αα 43, 12

σπόρος Ιο 200, 8; 207, 13 Τ/ι 206,

27; 207, 6; 7; 253, 15

στάδιον ΡΙι 36, 1 Τ/ι 278, 2 οί 10

στασιάζω Ιο 213, 8

σχάσίς 149, 29 ΤΗ 217, 9 - 10

στατηρ Ρ/ι 17, 1 ΤΗ 260, 11

σταυρός Αα 25, 24 88 ; 31, 20 Αηι

50, «?; 21; 54, 18 88 ; 56, 21; 22

Αη 60 , 9 83 ΑΜ 90, 5; 109, 12

152, 19; 199, 20 88; 200, 17

20; 201, 1; 2; 215, 1 Μί 255, 5

6; 8 Ρ/ι 30, 26; 58, 24; 65, 1; 5

69, 15; 30; 70, 4 β8; 17; 26; 74,

18; 76, 6. — 13, 23; 40, 23 ΤΗ

166, 18; 230, 24

σταυρόω Ατη 54, 6; 56, 21 Αη 59,

12; 60, 8 Ιο 199, 15 ΡΑ 65, 3;

69, 16

Στάχνς (-νος) Ρ/ι 41, 13; 16; 24;

42, 2; 45, 3; 15; 21; 49, 15; 50,

2; 56, 8; 18; 26; 57, 20; 65, 6; 14;

71, 6; 17; 72, 10; 73, 13; 79, 3;

8; 82, 2; 27; 88, 10; 15; 25; 89,

3; 13; 90, 7; 17; 25

στέλλω Αη 45, 23 ΡΙι 74, 22

ατερεόμορφος Ιο 167, 4

Στέφανος ΡΗ 91, 7 Βη 297, 16

στέφω Ιο 153, 6

ατήκω ΑΜ 94, 10; 114, 12 Ιο 214, 8

ΡΑ 27, 1; 9 ΤΗ 116, 2; 193, 5

οί 5; 242, 5

στιγμή Μί 255, 7

στοιχεΐον ΤΗ 279, 6 (οί 248, 8)

στρατηγός Ιο 161, 10; 167, 29;

168, 16

στρατηλάτης ΤΗ 178, 13 8β; 185,

5; 186, Π; 197, 18; 206, 11 88;

213, 5; 214, 1; 217, 19; 218, 7;

242, 17; 245, 1

στρατιώτης Αηι 48, 3 Αη 59, 14

(οί 1) /ο 153, 14 88 ΤΗ 247, 14;

277, 19; 278, 2; 10; 281,5 (οί2);

16 (οί 15); 282, 5; 13

Στρατοχλης Αρ 26, 13; 35, 6 Αα

26 , 25; 35, 12; 36, 12 Αα 42, 8;

29; 30; 32; 43, 4 Αηι 57, 9; 17

Αη 59, 2; 9; 22; 25; 60, 22 (30);

61, 2 (17); 63, 8; 15 (32)

Στρατόνιχος Αη 61, 2 οί 2

στνλος ΑΜ 94, 10; 11; 109, 9 ββ

ΡΗ 10, 27; 11, 12

στνμών Ιο 171, 11

συγγενής Αα 30 , 24 ; 32, 27 Λα 40,

10; 32; 41. 18; 31; 42, 27; 43,3;

44, 6 Αη 63, 4 ,7ο 201, 19 ΤΗ 149,

2; 20; 151, 15; 17; 152, 4; 156, 17;

161, 11 (οί 11); 20; 267, 7

συζ/εν/ς ΓΑ 161, 3

σνγγίγνομαι Αα 39, 20 ΤΗ 160, 12

σι^/ίχνώσζω Ιο 198, 23 7% 210, 1

ανγγ.α&ενδω Αα 39, 20; 43, 33 ΤΗ

205, 6; 209, 6; 210, 7; 215, 21:

259, ί2-ί4

συγκακοπα&έω Ρ/ι 37, 9

σνγκαταργέω ΤΗ 192, ϋ

ονγκεραστιχώς Αρ 9, 12

ονγ/.λείω ΡΗ 53, 12 ΓΑ 261, 9 88;

269, 8; 270, I ; 271, 10; 273, 2 οί

ίγκλείω

συγκληρονόμος ΡΑ 117, 21 Ιο 203, 11

σύγκλητος Ιο 153, 4; 158, 17

σνγχοινωνέω Μί 253 , 2 οί *ο<-

συγκρίνω ΤΗ 196, 9

σϊ'^χωρεω ΓΑ 135, 11
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σνχή ΑΜ 93, 7 88

ανμβρβχω Μί 240, 8

σύμμαγος ΜΙ 234, 20

σνμμορφόω Αηι 55, 8 Ρ/ι 87, 19

ανμμνστης Τ/ι 156, 13

συμτΐολιτενω Α$ 30, 14

σύμφωνα» Αρ 8, 15 Αα 8, 25; 10, 21

ΤΗ 220, 4

σνμψάλλω Ιο 198, 5 Λίί 250, 3

σνμψίλλιον ΤΗ 165, 19

<η!ν Αηι 51, 20 Λ« 61, 27 ΑΜ 72,

Λ) - 11 ; 73, 13 οί 13 - 14 ΡΗ 7, 27

οί 14; 16, 7-8 οί 20, 25-26 Τΐι

146, 11 οί 11

ανναγωγή ΑΜ 81, 1 μ Ιο 165, 4

-ΡΛ 22, 3; 34, 18; 35, 7 £η 300,

15; 301, 4

συνάδελφος Απ 63, 12

συναίδιος Τίι 239, 2ί

συναπόστολος /% 16, 22 ΤΗ. 202, 13

συνίίίρίοί' ΓΛ 154, 19

συνείδησις Ιο 169, 1 ΤΗ 203, ί5-2ί

οί σύνοιδα

σύνειμι ΤΗ 224, 21

οννέχδιχος Αιη 50, ί4

συνεξαλμυρόω Ιο 170, 10

σόνεσίς Λ»ι 55, 8 5, 6; 84, 11

Σύνεσις Μί 258, 9; 23

συνεύχομαι ΤΗ 184, 11 οί εύχο

μαι

σύνοδος ΤΗ 216, 6 οί 6

σύνοιδα Απι 57, 15 οί συνείδησις

σννοιχέσιον Τ/ι 235, 22

σύνολος Ιο 157, 19 ΡΗ 10, 5; 56, 1;

75, 18; 79, 12 ΤΗ 259, 12-14

σννομιλέω Μί 255, 9

αννόμιλος ΤΗ 221, 1; 241, 15

συνουσία Ατι 63, 28 ΡΗ 48, 23 ΤΗ

172, 4

σνντΐχνόω Αα 39, 20

συντέλεια Ιο 159, 15 7% 189, 3

σύντρομος ΤΗ 161, 7 Βπ 293, 7

σ^ρία/ος /"Λ 45, 23; 83, 5; 23

συριατιχός ΡΗ 83, 18

σύρω Αηι 51, 14 Αη 59, 4 ΛΛ/ 102,

14; 107, 4; 6 ΡΑ 117, 10 Ιο 171,

26 49, 8; 50, 1; 11; 15 ΤΗ

218, 20; 21; 245, 9; 13

σύστημα Ρ/ι 43, 11; 15; 59, 23

Συψώρ ΤΗ 283, 3 οί Σιφώρ

σφαίρα ΡΗ 59, 15 ΤΗ 149, 1

σφάλμα ΤΗ 175, 2; 177, 4 ο£

αμαρτία

σφίγγα ΑΜ 80, ί; ,5; 81, 13; 83, 9

σφί/| ΛΛί 79, 12 ββ

σφραγίζω Ιο 215, 1 ΡΗ 65, 10 ΤΗ

142, 7; 143, 4; 165, 16; 17; 170,

11. — 260, 17 Βιι 292, 6; 299, 15

σφραγίς ΑΜ 105, 8; 14 ΡΑ 126, 7

ΜΙ 226, 1; 256, 8 ΡΗ 15, 25; 20,

10; 65, 11; 79, 26; 86, 6 ΤΗ 141,

Ηββ; 165, 13 88; 203, 2; 229, 1;

23 88 ; 231, 16; 239, 3; 259, 6; 262,

6; 291, 7

σφυρόν ΡΗ 54, 12; 58, 10; 62, 9;

73, 10

σχοινίον ΑΜ 102, 7 88; 107, 4

σψζω Αα 38, 14; 40, 24; 45, 16 Απ

57, 6; 7 ΑΜ 116, 6 Λ 163, 21;

31; 32; 183, 13; 193, 9; 197, 22;

23; 211, 4 ΡΗ 70, 20; 82, 6 ΤΗ

164, 7; 202, 25; 242, 18; 246, 6;

18; 260, 7; 275, 8; 15; 287, 3

σώμα Ατπ 53, 16 ΡΗ 11, 20 ΤΗ

166, 3; 231, 11; 250, 7; 268, 2; 4.

— 147, 10; 184, 13

σωτήρ Αμ 46, 2; 15; 50, 16; 19;

55, 19 ΑΜ 67, 16; 69, 11; 89, 16

ΡΑ 124, 9 Ιο 206, 12 ΜΙ 219,

7-9 ΡΗ 37, 25; 39, 19; 40, 3; 44,

11; 62, 17; 66, 10; 68, 10; 69, 1;

70,3; 7; 71, 14*; 24; 72,2; 74, 13;

19; 82, 13 7'Λ 100, 9; 102, 5; 114,

9; 115, 1; 143, 14; 144, 17; 157,

3; 5; 159, 17; 164, 5; 12; 210, 9;

243, 2; 246, 19; 248, 5; 249, 23;

258, 6; 249, 23 (οί 23); 264, 5;

272, 21

σωτηρία Αηι 55, 4 Αη 58, 5 Ιο

156, 20; 189, 15; 190, 21; 202, 8;

214, 3 Μ( 238, 11 Ρ/ι 13, 10 88;

20, 23; 25, 37; 71, 10 ΤΗ 168, 17;

242, 3; 267, 1; 15 88

23
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ίβρις Ιο 184, 22; 204, 8 ΤΗ 245, 11

τδραγώγιον Βη 300, 8

νδραυλις ΤΗ 104, 6

υδωρ ΡΗ 86, 3

υδωρ Τ/ι 168, 13" 88; 192, 10 (οί 191,

16); 230, 14 88; 261, 15; 18; 267, 17

υιός Ιο 200, 8; 208, 2 Τ/ι 149, 19;

152, 4; 184, 6; 231, 11; 265, 8 οί

ττανήρ

νλη Ιο 192, 21 Μί 223, 6-7 Ρ/ι

59, 22

ιλομανία Ιο 192, 21

ύλώδης Ιο 196, 20

νμνέω ΑΜ 68, 1; 86, 5 ΡΛ 124, 8

7ο 197, 13; 17 Ρ/ι 14, 1 Τ/ι 110,

19; 111, 1; 224, 18

νμνολογέω Τ/ι 109, 9

ύμνος Αα 38, 18 Ιο 197, 17 Λ/< 226,

6; 253, 9; 11 Ρ/ι 84, 23

υπακούω Ιο 197, ίδ; ί«; 198, 14

Μι 253, 11

νπαρξις Αα 38, 6 ΡΛ 42, 5

"Τπατος (Ττνάτιος) Βη 300, 22

υπεξαιρώ Τ/ι 236, 18 οί 18

υπέρ Βί 141, 19 Ιο 166, 9; 183, 9

Μί 254, 16 ΡΑ 22, 28; 27, 32 Τ/ι

247, 15 οί περί

υπερουράνιος Αα 38, 16 Ιο 212,

1; 2

ύπερύψωτος Ρ/ι 63, 17

ύπεαταλμένως Τ/ι 245, 10

υπηρέτρια Τ/ι 270, 13

'2τΠΌ5 75, 11 Ιο 162, 21; 180,

23 Τ/ι 177, 9; 182, 18; 221, 12;

22; 222, 8; 262, 16; 21

υπό Ιο 191, 32 Ρ/ι 24, 22

υπόγειος Ιο 212, 3

ύπογρυλίζω Τ/ι 180, 16

ύπόδεαμος ΤΗ 133, 1

ύποδιδράαχω Ιο 162, 7

ύπόζυγος Τ/ι 162, 16

νττόιιείμαι Ιο 196, 22

ντνομνηματογράφος Ρ/ι 18, 22

νπομονητιχός Αρ 17, 16

υπορθ-όω Τ/ι 155, 10; 183, 3

νπόστααις Απι 55, 9 ΡΑ 42, 14

νποατηρόω ΑΜ 84, 8

νποφ&είρω Ιο 170, 12

νποιράλλω ΜΙ 254, 9

νποψιϋ-νρίζω Ιο 157, ί0

νπόψιλος Ιο 194, 22

νφίστημι Απι 53, 14

νψανχενία Τ/ι 211, 15

νψιστος Αηι 55, 4 ΓΛ 142, 14; 15;

156, 13; 162, 5; 164, 11; 16; 165,

13; 193,2; 195,20 ΟΪ20; 234, ί/;

250, 2 ; 260, 6

νψος Αα 38, 7 Ιο 196, 6 ΛΛ 258, 2

ΡΑ 75, 9; 84, 6 ΤΗ 115, 4; 7;

155, 1; 196, 8; 232, 17; 250, 1;

253, 20; 264, 20

νψωμα Ιο 163, 27

φαιδρής ΤΗ 254, 20

φαίνω ΑΜ 68, 13; 85, 8 ΡΑ 124, 9

ΡΗ 66, 1; 89, 6 ΤΗ 188, 3; 283,

14; 285, 17

Φαραώ ΤΗ 149, 11

Φαρισαΐος Ιο 196 , 23 Ρ/ι 7, 17;

96, 5

φαρμακεία ΑΜ 66, 4 7ο 172, 17

ΤΗ 244, 20

φαρμαχεύω ΤΗ 244, 22

ψάρμα·λθν ΑΜ 66, 4 88 Ζο 156, 14 83

Ρ/ι 19, 6 88 ΤΗ 235, 20 ββ; 241, 4;

242, ί; 276, 19 88

φαρμακός Μί 230, 4; 243, 2 ; 244,

1; 248, 5 Ρ/ι 8, 3; 12, 15; 26, 25

ΤΗ 122, 10; 210, 18; 212, 6; 216,

12-13; 218, 11 - 12; 219, 11; 225,

8; 227, 4(5); 228, 6; 233, 4; 238,

20; 241, 2; 8; 244, 19; 273, 5; 6;

274, 2; 13

ψεγγοειδής, φεγγώδης Τ/ι 151, 16;

16

φειδώ ΡΗ 7, 4

ψελλός Ιο 159. 28

φέρω Ατη 53, 8 ΑΜ 108, /4 ΡΑ

122, 4; 19; 124, 22 &1 Ρ/ι 15, 2; 3;

33, 31; 49, 24; 58,18 ΤΗ 136, 21;

218, 5; 262, 4 οί αναφέρω, αποφέρω,

εισφέρω, έπιφέρω, αγω, ανάγω,

προσάγω

23*
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φεύγω ίο 199, 9; 10

φημί Ιο 153, 26 Μί 237, 1; 240, 4

ΡΗ 12, 5; 21, 1; 8 ΤΗ 234, Π - 18;

243, 21; 263, 10 οϊ 10

φ&άνω Αμ 46, 15 Απ 60, 7 118,

15; 120, 14 Ιο 155, 3; 22 ΡΗ 23,

30; 39, 18; 41, 11; 63, 10 ΤΗ 150,

1; 7; 162, 7

ζρ#ορά 7ο 192, 18 ΡΗ 42, 12; 48,

25; 60, 2; 76, 2 ΓΛ 120, 16; 184,

17; 251, 5; 15

φιλενοεβής Ατπ 48, ί6'

Φίλιππος Απι 47, 1 />Λ 124, 15

ΡΗ 1,1; 3; 3, 11; 30; 4, 3; 7;

13; 18; 5, 5; 7; 24; 6, 1; 19;

7, 14; 22; 25; 28; 8, 1; 2; 6; 10;

11; 12; 9, 4; 10; 11; 19; 26; 29;

10, 9; 13; 21; 26; 11, 7; 17;

21; 25; 25; 12, 2; 6; 7; 11; 13;

15; 18; 21; 23; 13, 3; 6; 9; 21;

14, 2; 3; 4; 6; 9; 10; 15, 8; 12;

21; 24; 26; 16, 3; 5; 9; 17; 19;

22; 28; 31; 17, 14; 29; 18, 4; 8;

19; 24; 19, 16; 18; 20; 35; 20,4;

14; 17; 21; 25; 26; 21, 6; 16; 17;

20; 26; 30; 33; 22, 1; 4; 6; 8;

14; 23, 11; 13; 15; 20; 25; 33;

24, 6; 7; 10; 18; 25, 15; 18; 22;

24; 26; 34; 26,1; 8; 12; 16; 19; 21;

27, 19; 35; 28, 3; 9; 12; 14; 15;

24; 26; 31; 35; 36; 29, 4; 5; 14;

17; 21; 27; 33; 30, 4; 6; 7; 8;

14; 22; 31, 25; 26; 32, 1; 4; 4;

16; 24; 28; 30; 33, 3; 8; 11; 13;

20; 22; 25; 28; 30; 34, 5; 13;

14; 17; 35, 1; 5; 16; 18; 21; 30;

36,19; 26; 27; 37, 1; 13; 13; 14; 20;

24; 34; 36; 38, 18; 23; 25; 26; 28;

39,15; 23; 40,1; 20; 41,1; 8; 17;

19; 25; 42, 1; 44, 16; 45, 1; 5; 9; 17;

19; 47, 10; 19; 49, 16; 25; 50, 9;

17; 51, 4; 10; 18; 19; 53, 16; 26;

54, 1; 2; 4; 12; 18; 55, 4; 7; 19;

56, 3; 22; 57, 1; 9; 22; 58, 0; 7;

10; 18; 19; 21; 27; 28; 61, 4; 5;

15; 21; 22; 62, 7; 12; 19; 24;

66, 1; 2; 3; 11; 67, 4; 12; 18;

25; 28; 68, 1; 9; 23; 69, 1; 18;

20; 28; 70, 9; 24; 71, I; 5; 12;

15; 21; 24; 72, 3; 7; 17; 73, 9;

10; 19; 24; 76, 4; 14; 23; 77, 10;

19; 27; 78, 1; 82, 12; 15; 84, 8; 16;

87, 5; 88, 1; 2; 6; 7; 18; 21; 21;

89,7; 16; 24; 90, 10; 91,2; 6; 11;

24; 92, 4; 10; 18; 29; 42; 93, 8;

13; 31; 37; 94, 11; 23; 28; 96, 4;

8; 9; 15; 23; 28; 34; 97, 41; 98,

1; 28; 32; 39 ΤΗ 99, 5

φιλόόολος ΤΗ 271, 16 οί 16

φιλόπτωχος ΤΗ 200, 24

φιλοσοφέω Αρ 29, 11 (οί Απ 62,

25) ΡΗ 4, 14; 6, 17

φιλοσοφία ΡΗ 6, 6 ΤΗ 246, 12; 27

φιλόσοφος ΡΗ 4, 1 ββ

φιλότιμος ΤΗ 271, 2

φιλάω Αα 42, 17

φλαμία ΤΗ 278, 8

φοβητέος Αρ 17, 21; 24

φοίνιξ Ιο 154, 3; 155, 2

φονέω ΑΜ 113, 3 οί 3

φορέω Ιο 208, 2 ΡΗ 77, 20 ΤΗ 183,

10-11

φορτώνω ΤΗ 198, 22

Φουλβανό Μί 221, 15; 258, 21

ρι·&θ£ χχχιν οί Ζιφάγια

Φουλβανός Μί 221, 16; 227, 4; 258,

16; 18 οί Βοΰλφαμνος, Βονλ-

φανδρος

Φονρτουνάτος Ιο 186, 23; 188, 11;

191, 3; 22; 24; 192, 5; 8; 9; 16;

193, 16

φραγμός ΡΗ 48, 12; 64, 16 ΤΗ 149, 4

φρΐχος(?) Ιο 174, 10

φρόνψις ΤΗ 142, 19

φρόνιμος Αα 41, 36 ΑΜ 83, 17

φρουρά ΤΗ 136, 3; 219, 1 οί φυ

λακή

φρουρός ΤΗ 260, 3 - 4

φυλαχή Αιι 58', 22 ΑΜ 66, 11 89;

88, 9 Ββ; 100, 7; 103, 1; 104, 3 83

ΤΗ 133, 2; 136, 3; 139, 15; 218,

26; 219, 6' οί όεσμωτήριον, ειρχτή,

φρουρά

φυλακίζω ΤΗ 164, 19

φύλαξ ΑΜ 90, 1; 3; 95, 8 88 ΤΗ
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'9θχ'-ε'δοχί<?!ί'εοχ'-η'οοχ!^

'66ί^Ι'96;Χ'88;9'18;8'-Ρ'98

ίΟΓ;6-8'8Λίϋ'92,ί»ί'^Ι'-9'9

'Ζί'ΖΙΊί'-βΌί-£.Τ'69'-ετ'89

-6Τί^'Α9ί«'99'-Τ'δ9ΟΧ

;(9Ι)9ί(9Χ)^;δΧ'^9:6δί6Χ

;9Χ'89:δ'8δ"Κ8δ:8Χ;ΧΧ

!9'ί9'-ΨΖ'-η'-ί.'9δ'9'δδί8Ή

'-ετ'δδ;6χ!9Χ'οδ·η'βϊ'-οζ

■91'8'9Ψην83'88»ΓΟΧ'λδ

·'9ΐ'9ε;θδίχχ'δε:δδΊε;οδ'οε

;δδ'ιζ;βχ'η'-ιζ'εδ:εδ'η'ζζ

•'Οδ'Χδ'8δ;Ιδ'δδ'6Χ:Ιδ'8Χ

ίίδ'9Χίβΐ'δΧ-'δδ'ε!9δ;8Χ'δΗ

9'ν&ί^'9είβ'ίε'δ'εε'-9'οε'-ί



ΙΝϋΕΧ ΟΕΑΕ0Υ8
359

χρίω ΤΗ 142, 12

χρόνιος Ιο 184, 20

χρόνος Αα 38, 8 Ατη 49, 6 Ιο 168, 22

ΓΑ 22, 21 ΓΑ 216, Π- 18; 259, 15

χρώμα 10 165, 10 ββ

χώρα ΑΜ 65, 1; 6; 7; 66, 2; 68,

Ιδββ; 96, 4 ο£ 4; 97, 1; 104, 13

οί 115, 14; 116, ί 117,

8 ο£ 8

χωρητός Ιο 208, 8

χωρίζω Αα 35, 17 (οί Αη 57, 11

Αη 63, 10) Λα 40, 1 Ιο 181, 25;

213, 5 ΓΑ 22, 17; 65, 24 οί απο

χωρίζω, διαχωρίζω

χωρικός Ι0 175, 9

ψάλλω ΑΜ 68, 1; 90, 7 Μί 217

4 ββ; 226, 7; 230, 7; 235, 7; 241,

5; 252, 5 88 ΓΑ 108, 13

ψαλμός ΤΗ 219, 20

ψαλτήριον Μί 252, 7; 253, 5

Ψενδοκοράσιον Βη 296, 6'

ψηλαφάω Ιο 195, 5; 196, 21 ΤΗ

250, 7

ψηλαφητός ΑΜ 80, ίβ

ψήφινος ΑΜ 80, 16; 110, ί£; 111,

14; 112, 3

*/>υχί? Αα 40, 14; 25; 43, 8; 44, 12;

45, 30 Αμ 54, 11; 55, 19; 56, 16

Απ 61, 25 ΑΜ 82, 11; 86, 1; 87,

2. — 74, 12 οί 12; 78, 7 οί 7;

108, 6 οί 6 Ιο 191, 23; 192, 18; 26

ΡΗ 59, 8; 75, 2; 86 , 23 ΤΗ 147,

10 (οί 184, 13); 171,20ββ; 196, 18;

227, 20; 239, 13(14); 244, 11; 12

ψυχοφθόρος Μί 259, 22

ώ ΑΜ 100, 15 ΤΗ 161, 16 88 οί 12 88

ώόε ΤΗ 192, 6; 248, 9

ψδή ΜΙ 253 , 9; 12 ΤΗ 108, 13;

111, 1

ωκεανός ΤΗ 149, 2

ωνή ΤΗ 102, 1; 4

^όν ΡΗ 40, 29 ; 60, 20

ωραίος ΑΜ 87, 11 Μ< 232, 11;

250, 11 ΤΗ 220, 22; 237, 15 ; 258,

8; 272, 2. — 106, 3; 111, 9

ως Αα 40, 27 88 Μί 241, 1 ΡΗ 4, 21

ΓΑ 212, 16; 228, 10 οί 'άτε, οτι

ωσαύτως ΤΗ 178, 8 - 9

ωαπερ ΤΗ 157, 21

Α00ν8ΑΤΐνν8: ο[ οαχιιε βί ιη-

βιίίίίαα

ΑΰνΕΚΒΙΑ Ιοεϊ που Ατη 46, 18

ΛΛί 70, 6 /ο 176, 2 ΓΑ 187, 16;

208, 11; 212,5; 229, 19; 263, 11

οπον ΑΜ 74, 8 Ιο 169, 2; 12

ΡΗ 37, 5; 38, 19; 39, 18 ΓΑ 101,

1; 102, 11; 103, 4 αϊ άλλαχοϋ

ΤΗ 101, 1 πανταχού ΤΗ 105, 5

ποΐ 'οηοι ίαΐία άβ$ηηί οίκοι ΤΗ ·

237, 3 έντανθα ΤΗ 270, 9 ένθεν

Ιο 151, 1-2 'ένδοθεν ΤΗ 217, 20

πόρρωθεν Αα 26, 14 Αη 60, 13

ΓΑ 144, 14; 198, 4 ο( 4; ί/1 έκεΐ

ίκεϊοε έξωθεν

αάηβτΜα <ηιπι ■ρταεφοήΗοηϊύης οοη-

ϊηηοία άπ' έμπροσθεν ΤΗ 119, 2 ;

120, 9; 205, 13; 16; 218, 4 άπ

έναντι ΑΜ 113, 13 ΡΗ 55, 2; 4

από μακρόθεν Ιο 203, 5 Μί 227, 2

ΓΑ 101, 11

ΑΝΑ 001 νΤΗΟΝΑρ 5, 15; 11, 10 αϊ

Αα 3, 26; 5, 23; 26, 21 αϊ Αα 45,

17 οί Π Βί 132, 31; 141, 32;

146, 24 Μί 231, 14 ΡΗ 2, 27

οϊ 27 ΓΑ 197, 13; 199, 30 ε/- 30

Α8ΡΙΕΑΤΙ0 ηβρίβοία ουκ ΑΜ 78,15

{ΡΟ) Ιο 206, 5 Μί 248, 5 ΡΗ 13,

5 - 7; 62, 22; 74 , 22 ΓΑ 140, 4

«πτίώρα ΓΑ 111,7; 12 άπησνχααας

ΡΗ 27, 17 &ταΰτα ΑΜ 112, 2

(Λ') εκθραΐνοντα Αα 4, 23 (Λ)

^σΓ)? ΓΑ 171, 18 (Γ) Γση Λ

162, 17 (</ ί7) σέβεοται Αρ 3, 16

(Ο) παραδίδοοται Αα 6, 17 (5)

κεκτήσται Αη 59, 26 (ο/- 26) άνα
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πανεοται· ΡΑ 119, 6 (V) δννααται

άπέρχεοται εψεσται τε&νήξααται

ΤΗ 100, 5 (Ζ); 274, 11 (Κ); 2ΊΊ,

3; 285, 1 {Κ) σεβαστήναι Αα 3, 26

(Β Ζ) έκαΰέοτη ηρχέοτη χορεατώ-

■ μεν ΑΜ 74, 15 (Ν); 80, 7 ; 114, 14

(Μ) έβαπτίατηααν ΡΑ 126, 22 ( V)

έραπίατη Ρ/ι 62, 2 (ϋ) χα&εοτέν-

■ των έχτίστη ήχονατη ΤΗ 103, 7

(Β); 129,4; 269, 6 (ΑΤ); 277, 1 (Κ)

α&ρϊταΐϊο ιάύοία άφηλιώτον ΑΜ

94, 5 άχρνπνία Τ/ι 118, 22 {Η)

άν&ιβάλετε Τ/ι 271, 9 (Κ) κα&'

Ιδίαν ΤΗ 164, 2 αψίδη ΑΜ 94, 12

ΓΛ 145, 1; 154, 16; 157, 21 χα-

■ 9-Ιδεν ΑΜ 82, 3 ήτοΐμαο&αι Αρ

31, 7 (5) πέπειο&αι Αη 61, 4 (ο/- 4)

χατεσχενασ9αι ΜΙ 219, ί7 &>*ί-

μασ&ής ΡΗ 82, 1 (6') μάλισ&α

ΡΑ 119, 6 (Κ) ενπρεπεσ&άτη ΤΗ

290, 22 (Ζ)

Α88ΙΜΙΙΑΤΙ0 ηβ$1βαία παλινγενη-

αίαν Ιο 158, 2.Ζ Α<ι 17, 18 (Λ);

21, 19 (Ζ); 25, 30 (Λ) ΑΜ 67, 10

(Λ); 82, 16 Ιο 151, 9 (.Ρ); 206, 9

(Ρϋ); 213, 12 (Ζ7) Λ/ί 239, 3-4

ΓΛ 6, 23; 13, 14; 44, 15 (8)

Τ/ι 109, 1; 6; 11 (Γ); 114, 16

(ΡΟΥ); 121, 4 (Γ7); 127, 7; 144, 6

{ΑΡ); 145, 16 ({λβ7); 146, 14

(Α); 149, 3 (Υ); 243, 12 (Ρ);

265, 8 {Κ) β/· ένγίζειν ΑΜ 68, 12

(Ν) ονν- Αρ9, 12 (0); 30, 14(5)

Αα 7, 26 (ί/); 8, 19 (ϋ) Αη 64, 3

Λ 198, 5 ((7); 203, 11 (Κ); 11

ΛΛ 239, 7 (Ρ); 240, 8 (ΡίΤ);

250, 3 (Ρϋ) ΡΗ 8, 21; 45, 1 (Λ/5);

54, 26 (Ε); 57, 2 (/>); 58, 5 (Ρ);

97, 38 (Η) ΤΗ 122, 9 (Γ); 160, 11

(Β¥ Υ); 165, 19 {ΕϋνΥ); 192,

/ί συνζ# 2% 259, 15

α$$ίτηϊΙαίϊο ϊηίοίβηΐίοτ χλεττέτωσαν

ΤΗ 175, 6 ( V) εχπληττος ΤΗ 137, 3

(ΕΥ); 157, 22 (Γ); 163, 16 (Β)

ενεγγε ΑΜ 72, 14 (Ε) ΡΑ 125,

6; 8 ΤΗ 194, 10 ( V) ϊγγεααι ΤΗ

109, 1 (Ε) άναγγαΐον Αρ 11, 17

(δ) Λ? 35, 15 (Β) έγ ΑΜ 77, ί2

έμ Αα 36, 11 (£) ΑΜ 80, ϋ0;

91, 8 (0); 96, 3; 7 (ΛΌ); 100, 1

(Α) Ιο 204, 4 (Β) Μί 219, 13 (Ρ)

ΡΗ 4, 26 (Ρ) 164, 8 (ΕΥ);

276, 10 (Κ) σνμ Αα 32, 17 {ΑΕ)

Μί 222, 15 (ΓΓ) ΡΗ 22, 20 (7)

ΓΛ 137, 2 (ΟΡ); 269, 12 (Ρ)

Α8ΥΝΒΕΤ0Ν ΡΗ 10, 7; 47,1; 14;

62, 8; 83, 7 ΓΛ 115, δ; 116, 6; 117,

6; 135, 7; 141, 13; 160, 3; 167, 17;

235, 17; 265, 10

ΑΤΤΕΑΰΤΙΟ ρΓοηοτηΐηϊε τείαύιιχ

Αρ 10, 14; 20, 15 Α<ι 10, 25; 13,

22; 20, 26 ; 26, 22; 28, 11 Αα 39,

15; 16; 17; 42, 6; 43, 16; 44, 20

{4 20); 25; 26 Ιο 181, 1 ΡΗ 9,

14; 16; 18, 1; 35, 17; 18 ΓΛ 108,

3; 116, 9; 130, 6 (4 6); 8; 131, 6

{οϊ Ε); 139, 10 & 10); 141, 5;

153, 5; 156, 1; 164, 17; 166, 16;

168, 4 (οί 4); 191, 4; 5; 217, 5;

271, 16 Βη 297, 5

αΐΐταούο ειώείαηίίιιϊ ιιβΐ ρτοηοιη%ηί$

αηΐβοβάβηΐϊε Αα 40, 14; 42, 2

ΑΜ 66, 1; 68, 8 Βί 140, 18

Ιο 168, 14; 179, 1 Μί 235, 10 (?)

ΡΗ 5, 8 ΓΛ 105, 4; 155, 21; 227,

11; 240, 6

αίίταοίϊο ρταβάϊϋαΐϊ Μί 226, 11

(? 4 η)

0Α8¥8 ίπΒοΙβηϋν,Β ροήίί:

ηοτηίηαΐϊιιιΐί οοιηραταΙ%οηί$ ΑΜ 80,

8; 85, 7 Βί 146, 23 ΓΛ 161, 20

ηοηιϊηαίϊιΐΗΒ αοΒοΙηΙηί Αρ 21, 10(?)

Αα 7, 25 Αα 40, 1 (? ο( 1) Αηχ 47,

8; 48, 2 Αη 59, 21; 22 (? 4 23)

ΛΛ/66, 12; 78, 17; 79, 7; 81, 1;

90, 2 (? ο{2); 112, 10 ΡΑ 117, 5;

119, 7; 12; 122, 5 Βί 135, 29;

31; 136, 19; 25; 143, 23; 148, 18

Ιο 153, 26; 154, 24 ; 26; 193, 18;

. 208 , 8(?) ΡΗ 20, 17; 33, 32;

37, 24; 64, 13; 66, 3; 80, 6 ΓΛ

109, 3; 112, 3{?); 160, 12-13;

161, 9- 10; 181, 1-2; 187, 7(?);

212, 5; 218, 22; 234, 17 (? 4 17);

248, 11 Βη 297, 14; 15; 301, 9

ο/- ρατίϊαρϊητη

(/βηείίυΜΒ $ιώϊβεϋχιη$ Βί 134, 25

Ιο 200, 3
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ρατίίίϊιιηΒ Ατη 50, 20 ΑΜ 72, 7 Ιο

154, 9; 161, 11; 187, 16 ΡΗ 37,3

ΤΗ 110, 2 (4 2); 167, 5; 177, 2;

208, ίΟ- 11; 214, 13

ίετηροτΪΒ Αα 28, 12 ΛΛ/ 90, Ιο

161, 1

ίοβί 27, 33 (? 4 33)

(Ιΰίΰηρϋναί Αρ 3, 12 Λη 53, 5

£ί 149, 25 ΓΛ 99, 1; 172, 1

αηαΙ»Ιαίί$ ΑΜ 98, 11 5ί 131, 21; 23

ρτεΐϋΐο 185, ί/; 187, 6 Τ/ι 102, 1

οητη υ,βτοο Ιο 188, 9 (? 4 9)

«μ#ϊ αάίεείϊκίΒ Ατη 53, 1 7% 158, 11

^εηβϋνν,Β αοΒοΙιιίνΒ οοηίτα Ιβαεηι

ροείίιΐ! Αα 43, 33 Απ 60, 5 (46);

61, 20 ΑΜ 66, 7; 71, ί4; 81, 13

ΡΑ 121, 11; 126, 21 Ιο 158, 25(?);

160, 12; 14; 188, 19; 189, 1 (? </ί);

195, 22 (??? 4 22); 202, 3 ; 5

ΤΗ 100, 8; 119, 10; 124, 9; 138, 6

τοΰ όε άμηχανήααντος λέγει αύτω

πάλιν αάά ϋ; 143, 4; 145, 17;

146, 5; 16; 148, 5; 153, 3; 160,

6; 17; 168, 7; 170, 11; 178, 14;

181, 1; 187, 2 βί 9(??); 188, 10;

208, 16; 210, 12; 20; 218, 3(??);

14; 228, 14 ; 242, 20 ; 269, 7; 282,

13 Βιι 296, 6; 15; 298, 1; 16;

299, 25; 300, 9; 14; 19

άαϋυ,ιΐΒ ίετηροτΪΒ Λ$ 28, 26 Αη 62, 1

ΤΗ 115, 6; 161, 1 (οτπ ίν Β)

ΙοείΑα39, 10; 45, 1 ΡΑ 122, 4 (β/2)

βοτητηοάϊ ΤΗ 101, 7(?); 155, 18(?)

είΗίαιΒ ΑΜ 97, 14

οατη ραΒΒίηο(?) ΤΗ 109, 10 (άε ΡΑ

126, 22" 4 άβεΐϊηαίϊο)

αϋαΐΒαίΪΗΐΐΒ ΙετηροτΪΒ ΑΜ 68, 6 4 16

Μι 236, 7 </" 7 ΓΛ 101, 8; 263, 11

αοεχίΒαίϊαηΒ ειιτη ϊηβηίίο: 4 ίηβηϊ-

Ηηηβ

εα$πί ρετηιηίαίί:

ηοτηχηαΙίχιν,Β ρτο ςεηβϋυ,ο ΡΑ 124,

10 (?? «/" 10)

ίίοτηϊηαίίιιιΐΒ ρτο κοοαϋνο (χιιχία

ροεϊίΗΒ) Βί 141, 30 (4 30) Μ(

245, 17 β/Ί7 ΡΗ 10, 4; 33, 34(?);

63, 3; 84, 9; 4 είϊατη 2, 4(β/Ί4);

29 αΖ ΓΛ 109, 1 (β/- ί); 114, 17;

115,1; 147, 9; 157, 3 (ρΐ 3); 168,

10; 187, 21 μ; 230, 3; 232, 12;

264, 18 (β/- 265, 8)

ηοτηίηαΗυ,ΗΒ ρτο αοον,Βαϋηο ΑΜ99,2
ΡΑ 127, 1 (?<;/■/ βί άεάϊηαϋο)

Ιο 162, 1 (?? 4 1); 164, 16

(?? <^ίβ); 190, 9 (?? β/" 5); 209, 4

ΡΗ 75, 23 (ι?μεραί 5) ο{ ίηβηϊ- .

Ηηηβ

α&ιείναυ,Β ρτο ηοπιϊηαίϊηο Ιο 186, 27

(?? 4 27)

ςεηβΙϊυ,ΗΒ ρτο άαίϊηο Αρ 29, 9 (άμα)

Αα 43, 31 (άμα) Ατη 50, 5 (ήγαλ-

λιάτο) ΑΜ&9, 15 (ΜΝ άμα); 103,

17 (έπιγελάσαι 4 Π; 106, 2);

115, 9 (Μ 4 99, 1) ΡΑ 118, 21

(πάρεις); 23 (προσέχετε); 120,

13 (&>ς); 14 (άνάγγειλον) ; 121, 4

(παρά); 123, 18 (άποτάξφ) Ιο 154,

20 (χρήσασ&αι) ; 174, 22 (συνόν-

τος - ?? 4 22); 178, 27 (άμα);

188, 9 (ένυβρίσαι); 193, 8 (ευχάρι

στουμεν — ?? 4 8) Μί 222, 6 βί

257, 20 (άμα) ΡΗ 19, 1 (άτφελάα);

49, 2 (παρά); 4 (συνοικήσω); 73, 3

(ώργίο&ψ) ΤΗ 140, 1 (ληφθείς —

</ /); 147, 12 (ίετηροτΪΒ); 240, 12

(επιφημίζομεν — ? 4 12)'< 269. 5

(άμα)

αεηείΐηη5 ρτο αοαίΒαΙϊνο Αα 41, 5

(περί) Αη 62, 9 (Λά) 90, 4

(ίπΐ) Βί 141, 19 (υπέρ); 28 (Λά)

Ιο 162, 23 βί 164, 27 (επί); 170,

32 (υπέρ); 189, 12 (χνωρ/ζων —

? ί/ί2); 194, 16 (ορώ — ?? 4*6);

212, 12 (ίετηροτΪΒ); 213, ί2 - 14

(παρά) ΡΗ 14, <9-9 (πείσεις); 17,

30 (επ/); 27, 32 (υπέρ); 29, 23

(επ/); 49, Η (περί); 54, 1 εΐ 74, 5

βί 84, 3 (43) (επί) Γ/ί 116, 7 βί

142, 12 (επ/); 199, 22 βί 232, 7

(κατά); 231, 17 (περ/); 235, 7

(κολάζεις — ? ε/~ 7) Βη 295, 22

(Μ)

άαΐίιιιΐΒ ρτο αεηεϋηο Αη 59, 11

(παρά); 64, 1 (άψασ&αι) ΑΜ 79,

15 (έξ) Βί 134, 28 (μετά) Ιο 162,

32 (άποκέκλεικας — ? 4 32); 175,

28 (ίηΜεεϋυ,ο — ? 4 28); 183, 6'

(μάλλον); 188, 5 (έπΰ9ετο) ; 196, 10
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(μα9ηοεα&ε — ? β( 10); 202, 13

(ίκ&ίΛ?<ίιιο — ?? βί 13); 212, 8

(χρίζω) Μί 243, 4-5 (καταγελών-

τες); 249, 6-7 (έπί) ΡΗ 12, 11

(δεή&ψε); 62, 20 [ανέχομαι); 84,

28 {χωρισθείς — ? ή 28) ΤΗ 116,

8 (έπί </ 7); 136, 16 (δεόμενος);

137, 7 βί 145, δ (παρά); 146, 13

(δεηϋ-ώμεν); 170, δ (δεόμεθ-α);

205 , 3 (μετά); 226, 10 (παρά);

252, ίί> (ά^ους); 257, 12 (κατα-

βοήσωσιν); 261, /4; 14 - 15 (περι-

γίνεται, περιγέγονεν); 263, 16 (ίκ

δεξιών ογ 16); 280, 12 (αχούσατε)

άαίίηηί ρνο αΜΐι$αΙίηο Αη 63, 4

(έπί) ΑΜ 18,8 (ζτησας); 78, 10 βί

79, 8 (1) εφ; 87, / (έρωτώσιν) ;

102, 13 (περιάψαντες) Βί 139, 35

(&εάσασθ-αή; 148, 26 (έποίησας ο

ϊηβ Ιο 162, 17 (9εωμένω); 164, 5

(««/ — ? 4; 5); 175,Ίΐ (<Χ9>ά-

|«ί); 178, 27 (βαπτίαας); 185, 3

(ίίίχνυουσα — ΊΊ ο( 31); 188, 22

(περισκέποντα); 196, 1 (έλαβες);

196, 5 (άπολιπών — ? </ 5);

197, 20 (αΐνονμεν); 207 , 2 (έπΐ);

3; 4 (ίπιοτάμενος); 209, 9 (βρε-

χόντων) Μί 221, 7 (όφο>τ«ί);

228, 13 (β «η/"); 231, 23 <?ί 250,

2-3 βί 256, ί£> (ίπ/); 240, δ («υμ-

βρέξαντες); 260, /5 (νποδεχέσθ-ω)

ΡΗ 7, 20 (οπλίΟΌν); 10, ί7 (επ/);

17, 5 (άαπαζόμενοί) ; 23, 6 (θραύ

ων); 23 , 25 (παρεκάλεί); 26, 13

(αΐνοϋμεν); 29, 21 (προέτρεψεν);

36, 1 (επ/); 39, 31 (υπέρ); 45, 12

(συνεχόντων); 48,3 (τιμωρήοομαι);

50, ίΟ (ί .ί»/-); 78, 13 (άπέοτειλεν);

84, 2 (χακοποιήσαοιν); 86, 5 (έν-

ίυσον); 86, 9 (ποίηοον β /η/"); 95,

41 (κατά); 96, 1 (παραπέμψαι)

Τ/ι 113, 9 (Λ έχω); 114, 18 (Β

έκδίδωμι); 115, 12 (Τ κατέλιπεν);

117, 16 (ί αρπάζειν); 123, 1 (</^)

<?ί 137, 7; 13 (αΐτέομαι); 135, 7 (Λ

Εξετάζοντες); 135, 17 (Β Ζ άγαπώ-

σιν); 139, 3 (Ε δεόμενος); 140, 11

βί 160, 4 (περιέχουσα); 140, 12

(Λ φέρων); 150, ί3 (επί); 158, 22

(Υ ζωοποίηαον); 159, 4 (ΥέΥε/ρω);

160, 19 (ύπέβαλεν — ? ή 19);

162, 6-7 (ε ίη/-); 162, 7 (άπο-

λέοαι); 169, 8 (7 εις); 174, ί2

(πρός); 176, 8-9 (άνεδίδαακεν);

179, δ (άπεστείλα); 180, 13 (παρε-

κάλουν); 180, 17 (ύπογρυλίζοντα);

186, « (Λέσωσαν); 188, 2 (</" 2)

252 , 20 (ή 6) βί 253 , 22

(άξιοι); 191, ί7 (έπιστρέφεις); 198,

16 (*ρ/νείν); 202, 19 (9λίβοντες);

263, 16 (I* δεξιών); 281, 4-5

(πεισαντος) 5η 300, 10 (έπΐ)

αΰϋίΐίαίίαΜί; ρτο ηοτηϊηαΐϊηο (τηβΐ'α

ΙϊΙιναήοηιτη. τηβηάα) Αη 59, 16;

62, 5; 63, 10; 11 Ιο 187, 18; 206,

10 Μί 232, 2 (ϋκρατώντα); 236, ί

18, 31; 59, 26 ΤΗ 108, 4 (Λ

καταυλοΰσαν)

αεοηςαϋΗυ,ς ρτο ςβηβίηιο Αη 49, 3

18 (από) Αη 58, 5 (περί); 59, 7

(χάριν έχετε); 60,31 (έπύ&ετο); 63,

30 (μετά); 63, 31 (δεσπόζειν) ΑΜ

67, 12 (Μ ΝΕ μετά); 67, 19 (Ε

μετά) ; 69, 10 βί 16 (<&/) ; 85, 1 ; 3 ; 90,

2; 94, 9; 95, 2; 5 (έπί); 100, *3- ί4

(κατά); 102, 16; 110, 7 (άτ/) ΡΑ

121, 11 («πό); 123, δ (αποτάξεις)

Βί 142, 17 (έξουαιάζομεν); 147, 19

(μετά) /ο 171, 27 (έπί); 174, 35 βί

183, 5 - 6 (έπιλαβόμένος); 175, 9

(? επ/); 175, 22 (από. έως); 176, 24

(έφείσω); 34 (άποατήαομαι); 179,

ί4 (χωρ/ζομαί); 182, 15 (άμυήτω);

204, 6 ξέεται) Μί 225 , 4 -5

(? μεταλάβετε); 251, ί (επ/) />Λ 9,

5; 14, δ; 29, 3 (μετά); 11, 13 (ίπΐ);

33, 21 (ε>^ζε£ν); 35, 4 (? έπί);

69, δ (υπό); 95, 15 (ξοθ-οντο)

ΤΗ 140, 6 (? φείβ'ώ' ποιούμενος);

171, δ (πρό); 183, ίΟ (υπέρ); 199,

30 (άπεχεσθ-αί); 202, 16 (ρατίϊίϊιιο);

205, ίδ (οπό)

αΰϋηίαίίηη.1 ρτο άαίχηο Ατη 49, 1

(βοη9έω); 50, 22 (εν); 52, 8 (κατέ-

σεισεν) ; 57, 11 (κατακολουθ-ήοασα)

Αη 59, 15 (άπεκρίνατο); 60, 29

(παραχελευαάμενος); 61, 17 (άπε-

κρίνατο); 62, 17 (ύπιοχν^) ΑΜ 68,
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13 (Κ έφάνη); 72, 3 (εϊπεν); 79, 4

(εΐπομεν); 90, 5 (περιεχάραξεν); 94,

6 (ίπέταξεν); 94, 11 (1! περιτι&έ-

μενον); 97, 14 (έχω); 106, 18 (έν-

τελεΐται); 115, 6 - 7 (όμοιος) ; 115, 7

(συναντ^σας) -ΡΛ 120, 7 (είπεν) ; 120,

30 {άπεχρίνατο); 121, 31 126, 28

(λέγει); 125, 23 (ίηείηιτη) Β( 140,

20 (ϊη$1ηιτη); 147, 25 (ήκολού&ησε)

Ιο 155, 24 (ι^/σας ο/- 161, 10);

159, 6 (βοη&ηοαι); 161, 16; 19;

164, 13; 189 , 22 (έπΐ); 161, 17

(δούναι); 161, 19 (υπόβαλες); 162, 2

(όφελος /εχονε); 165, 2 (πρός);

172, 13 (βοη&ήσαι); 176, 28 (&ι?-

^σατο); 178, 19; 20 (ύπέβαλεν);

181, 4 (ένεψανίοαμεν); 182, 10

(χρησάμενος) ; 183. 14 (επ/); 187,

22 (οουλενείν); 190, 11 (σ*αν<ϊαλον

γεγενήο&αι); 192, 1 (δείξας); 193,

7 «ί197, 2.Ζ (εύχαριατούμεν); 196,

15 (ο>ο<ον); 211, 8 (όφθε/ς); 211,

5 - .9 (φανείς); 211, 5 (έμφανισ&είς);

211, (δείξας); 213, 13 (Ιγκατα-

9-έμενος) Μι 226, 2 (προβΐ'Γαξεν) ;

228 , 2 (λέγοντα); 231, 8; 22

(εΖποίν); 237, 7 - 8 (παρέστηκας);

239, 2 (παράσχου); 240, 4 (εάτών);

248, 8-9 (έπετίμησεν) Ρ/ι 10, 4

(παρά); 12, 21 (άπειλήααντος) ;

14, ί7 (έπέοτη); 21, 17 (ίβοω*εν);

23, 26 (φίολούθ-ί^εν); 32, 34 βί 77,

4 (ε'νεΛΓυσεί') ; 34, 9 (έχ&έμενος);

37, 9 (σνγκακοπα&ήααι); 42, 2

(προσείχεν) ; 48, .Ζ3 (περιποίησαι);

49, 9 (καλόν εΌτίν); 54, 7 (ακο

λουθεί); 62, 11; 23; 63, 1; 68,

8 (καταράαομαι); 66, 3 (επληξας);

66, 6 (παραχωρεί); 70, 9 (έπί

<;/·48, 4); 73, 11 (έγγίσητε); 83,

ί2-ίί (ε^Λταίς); 84, 19 (άφΰ);

91, 16 (συνεπόμενον) Τ/ι 113, 7;

194, 5 (έπίστενον); 115, 7 (Λ ύπο-

οε/ξας; 116, 2-3 (ομιλούντα); 123,

5 (ίξηγησαμένων); 128, 14 (2? οίκο-

νομων) ; 135, 11(11 συγχωρήσατε) ;

136, (καλέσατε); 137, 15 (ώμοσε);

139, 5- 4 (σι^χωρ^ς); 138, 7;

155, 24 (έπί); 138, ίί (πωλήσαι);

140,5 (ευαπλαγχνίαν ποιούμενος!);

147, 16; 185, 21; 238, ί7; 284, 3

(έχρήσατο); 154, (εΖπεν); 157,

20 (αποκρίνεται); 169, 9 (Γ εν);

171, 1 (παράσχου); 172, 5 (πα-

λαίοντα); 174. ,3; 278, 10 (παρα-

δόντα); 176, 3 (άπεστελλεν); 181, 7

(ε^λθον); 183, 2-3; 191, 5 (/?ο»?-

θ-εϊν) ; 183, 7 - 8 (1 καταλιμπάνω) ;

185, ί7 (έπιτρέψας); 186, 16 (προ-

σεκννηααν); 192, 16 - 17 (έδωρή-

σατο); 197, ί9 (τόπον ποιήσαή;

215, 2ί (? συγκαϋ-ευδήοαι); 220, 9

(έπαναπαύεται); 228, 18; 263, «

(συναντά); 231, 12 (χέκτησαι); 238,

24 (ευτρεπίαω); 240, 10 (έπιφη-

μίζομεν); 251, 17 (μηνύσας); 267,

12 (ΑΓ επεχεεν); 270, ί - 2 (λε>εί);

278, 11 (παραγγείλας); 288, 4; 291,

7 (ε'δωκεν)

€αχ)/.ϊ οϊηί εοηίηηοίϊ ΑΜ 95, ί2;

98, 3 Α4 120, 29 ; 124, 10; 19

Βί 147, 34 Ιο 169, 9; 193, 16-17;

195, 10; 202, 18; 205, 5; 211, 11

(ο( 10); 212, 5; 7 Μ 225, 7 ; 226,

10-13 ΤΙι 136, 16 (# μου άγνο-

οΰντϊ); 269, 4 (Κ τ% γυναίκα) Ηαβΰ

οτηηία ΙίοταΗοτηηι πιβηάα ηίά

00ΜΡΑΒΑΤΐνν8 βί ηιρβΗαΐΐηυί

καινότερον Ρ/ι 4, 14; 19; 20 ωραι

ότερος Τ/ι 266, 11 (ο( 11) δυνα-

τώτερον Ιο 157, 8 κατώτερος ΑΜ

93, 6 ρα9νμότερον Τ/ι 152, 18

περιααοτέρως Αιη 49, 9 Τ/ι 181, 15

μεγαλώτερον Βί 147, 27 αμεινον

Ιο 174, 3; 179, 17 Τ/ι 153, 7

μείζοσιν ΑΜ 98, 3 ΓΛ 153, 7;

189, 16; 207, 3; 209, 7 βελτίονι

Ιο 182, 24 Τ/ι 208, 23 ; 212, 12;

227, 11; 247, 15 κρείττονος Αα

38, 11 Ιο 177, 15; 184, 19; 192,

18; 23 Ρ/ι 22, 27 Τ/ι 121, 7; 206,

7; 210, 16; 227, 4; 233, 12-13;

241, ί χαλλίω Τ/ι 226, 19; 227, 5;

233, 12; 241, 1 πλείονος Αα 44,

2 Λ»ι 49, 12; 57, 3 Α4 123, 23

Βί 129, 17; 26; 140, 22 ; 22; 142,

24; 143, 18 Ιο 165, 15; 168, 29;

171, 9; 176, 22; 180, 8; 17; 23;
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181, 24; 185, 7; 209, 7 Μί 240, 1

ΡΗ 11, 24; 18, 23; 31; 45, 6; 52,

11; 27; 59, 6; 18 ΤΗ 191, 20;

202, 15 (εί 15-16); 208 , 7 ; 7

χείρονος Αα 38, 12; 42, 2 /ο 152,

/?; 162, 3 ΡΛ 32, 22 ΤΗ 174, 14

με/αε πλίίον .ΡΛ 123, 25 πλεΓοτ

μάλλον Τ/ι 208, 7 μάλλον σπον-

δαιότερον ΡΑ 120, 24 ώραιοτάχον

Μί 250, 7.Ζ «τ'β&οίτακ ΡΛ 34, 27

γλνχντατον Τ/ι 226, 20 - 21 ; 267, 2

^νταΓον ΓΛ 227, 1 προσφιλέστατη

ΤΗ 212, 12 καλλίστης ΡΗ 36, 18

7% 206, 6 ; 226, 18 ίλάχιστος ΡΗ

23, 15 ΤΗ 169, 3 πλείστος ΤΗ

171, 22; 284, 6 προαίγγιατα ΡΗ

32, 8 έ^οτα 7% 122, 8 (Κ);

163, 10; 181, 1 χειρίστους (?) ΓΛ

256, 7 (</ 7)

ΟΟΜΥΟΑΤΙΟ:

ωιητηΐηΐΗΐη. ίβπιροταΐβ ηεαίεείιιτη

έξέταζον Ιο 153, 18 ΡΗ 62, 3 ΤΗ

103, 8 (Γ); 104, 7; 130, 5 έξερ-

γάο9η ΡΗ 59 , 22 ίξίνεγκα ΑΜ

112, 4; 113, 77 ΡΛ 117, 4 ΡΗ 54,

7« ίπερώτα ΤΗ 103, δ; 130, 16;

135, 18 Βη 296, 16 {Μ) άπέλαννον

ΡΑ 123, 7 έλαττ<ό&η ΤΗ 196, 7

έπείχ&η ΤΗ 276, 8 (Ζ) ίρήμωται

Αα 20, 21 ΡΛ 52, 2; 75 ελκνσ»η-

μεν ΑΜ 85, 73 ίπιατάμεθ-α ΑΜ

105, 15 ΓΛ 121, 14 Ιασα ΑΜ 99, 5;

104,4 (7ν); 115, 8; 116, 7 Ιο 212,

12 ΡΗ 14, 7«; 88, 26 ΤΗ 251, 18

(Ζ); 284, 3 7?η 293, 27 {Μ); 297,

17; 298, 2; 299, 10 ; 22 (Μί/)

αίοέσ&η ΤΙι 160, 76 έπαισχνν&ην

Ιο 199, 4 ΛΓί 225, 13 αίχμαλωτεν-

9ητε Ρ/ι 42, 18 έπαΐνεσας Αρ 20,

Ιό παρααηαάμην ΤΗ 160, 72; 205,

3 εύρον (βί ην.) ενξάμην (βί ην.)

ενλόγει (βί ηνλ.) ενχαρίστηαεν ραί-

χ/πι ανγκαΒενδηκα ΤΗ 259, 12 - 14

ενσπλαγχνία&ης ΑΜΙίδ, 8 (/V) Ιο

191, 16 ανάλωσα ΡΗ 1, 13; 34, 30

ΛΛ 247, 7 (β/1 ΓΛ 248, 10) ίΐαλε/-

φβ-η ΑΜ 92, 7 έπακροάσαντο ΡΗ

45, 3 (ϋ) έπαγγελμένα Ρ/ι 87, 27

άντιπαραλλαγμβνφ ΡΗ 75, 1 (5);

20 (£) ΓΑ 111, θ άξιωμένην Ιο

212, 5 άπίστηααν ΤΗ 113, 77 οί*ο-

νόμκ ΓΑ 128, 5; 130, 1; 11
(<;/■ ΡΑ 35, 31) οικοδομημένος ΑΜ

96, 7 7ο 171, 16; 20 ΡΗ 88, 9 (Ρ);

ΤΗ 136, 2; 14; 138, 4 (<:/" 4; 17)

αιιατηβηίαιη ΙβτηροταΙβ ρβτρβταιη ρο-

ίίίητη (φταίξε ΑΜ ΡΑ ΡΗ ΤΗ

ρα$$ίηχ ηνοίγη ΑΜ90, 6 ενηγγελΐ-

σαντο ΤΗ 136, 12; 283, 17 Βη 294,

7) νπψέγκψε Αρ 17, 11 ψ) ΑΜ

73, 10; 98, -3; 99, 6 ηνεγκε (ϊιηρβτ)

ΑΜ 72, 14 (Ν) εΐοήλ&εν (ϊ/ηρβτ)

ΑΜ 115, 12 (Μ) μετηλλαχ&εϊσα

ΑΜ 106, 9 φκοδομη&είς ΑΜ 96,

7 (Λ/Τί) ΡΑ 78, 25; 81, 23 (2));

88, 9 (Λ φκοδομήααντες) εϊστή-

κααιν ΡΗ 11, 74 (<;/" πα^χι^ότο:

Λ? 8, 20 ΒΌ?)

αηατηβηίηηι ι^ΙΙαοίβητη ηβαίβείηηι

χενεμβάτησεν Αα 43, 21 έμπερό-

νηααν ΡΗ 55, 4 &έμε9α Αα 41, 5

έπι&νμονν Αρ 11, 10 παρα^ενετο

100, 1 άποκρίνατο ΡΑ 120, 31

άποστείλαμεν ΡΛ 7, 7 διαννκτέ-

ρενον ΤΗ 283 , 4 (Λ) καταβόων

ΡΗ 51, 73 μεταγνιοκώς Α<ι 30, 10

(/?) ώράτο ΡΗ 98, 25 ί'η ρίνίαπατη-

ρβτ(εείο Αα 40, 2 7ο 199, 9 ΓΑ

103, 3 (ε/ 3); 137, 6; 179, 14; 286,

4 «ίί>! έκεκλ. V ε{ κατελελοίπειν

ΤΗ 223, 8

αηαηιβηίι/ηι ί^Παοΐεηηι ρετρεταπι

ροιϊΐηηι κατεαγείς Αα 36, 11 Ιο

214, 8 ΓΛ 113, 1 έξεωοαι ΑΜΊ4,

13 (Ο) εωρα9εΙαης Μί 246, 4

έαχήτε Αρ 16, 77 άφεωρώντος ΤΗ

108, 17 ((; άφαίορόνζ-ος) 16, 28

νπεοχνεϊσ&αι Ιο 167, 31 άπεκρι-

9έντες ΑΜ 74, 6 (Μ) έπεπλεγμέ-

νων ΤΗ 107, 10 (V) άνεδησώμε&α

ΤΙι 268, 12 (Κ) έδυναίμην Ιο 188,

10{?) κατελείπατε (ίτηρετ) ΑΜ

98, 1 άπέατειλον (ϊτηρετ) Τ/ι 101,

1 άπεδνροντο Ρ/ι 17, 5 ίσΰναξαν

ΑΜ 97, 70 (έκά&ενδεν ΑΜ 75, 2

7ο 181, 3 ΓΛ 216, 2)

αηςΉίβηίηηι Μ$ ΗβΙ ίβτ ρο$ί(ιιτη ίκα·

τήντηααν ΤΗ 104, 4 (5) έσυνήξαν
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ΑΜ97, 10 άπεκατέστηαεν Αιη 49,

15 ΤΗ 169, / (ο( Τ/ι 248, 11) έπα-

ρεκαϋ-έζοντο ΤΗ 283, 14 εκατε-

ποντΙο&ηοαν ΡΗ 65, 10 ένεκατέλι-

πεν Αα 8, 22; 20, 21 έκατήντησαν

Τ/ι 104, 4 (5) ίαυνεμίγψ Τ/ι 120,

10 (Ε) 4 &ηλέχ&Φ ΑΜ 87, 8

ηφερεν Ιο 171, 19 παρη&ετο Τ/ι

116, 10 (.β) (ήνεώχ&ησαν άνεωγ-

μένος ραίίίτη Ιο Ρ/ι Τ/ι ήνεωγμένος

ΑΜ 95, 4 ηβουλόμην , ηδυνάμην,

η&ελον, ημελλον ρααΐίη ποπ $ίηβ

αΐϊφια Ιαπιαι ηατίεΐαΐβ)

άηρίίοαϋο ηβ(/1βΰία π?.ανημένον Αιη

48, 11 ριμμένος, σπαρμένος ΡΑ

119, 13; 12 - 13 εκδαρμένους ΤΗ

134, /; 17 χακωμένους ΡΗ 7, 3

προσψεγμένων ΡΗ 52, 3 σφαλμέ

νων ΤΗ 175, 2 (Υ) έπιχρονικότας

ΡΗ 6, 23 περίλειπται ΤΗ 129, 12

ο/" βρωακομένονς ΑΜ 97, ί μνη-

ακόμενοι ΡΗ 72, 9

άιιρίίοαϋο ΐηδοίβηίβτ ρο$ίΙα ρέριπται

Απι 53, 9 όιαρερηγμένην ΤΗ 225, 3

(«/" 179, 17) ρερυπωμένη ΤΗ 171,

16 κέκτισται ΤΗ 129, 72 άπολελω-

κός Αρ 10, 13; 11, 10 Λ? 12, 17

ΤΗ 153, / β( διαδιδόσΰαι Ιο 153,

13 (IV)

αβηβτα ηβτΜ δννήοωμεν Αιη 48, 6

υποπέσεις Ιο 209, 3 άπελεύσεις

ΑΜ 113, 2 αποτάξεις ΡΑ 123, δ

άποκρίνει Β( 130, 22; 132, 21

σφραγίαας Ιο 215, ί παρατίθ-ημι

Ιο 209, 3 απτόντων ΛΓ< 226, 6

Τ/ι 143, 5 ίμφάνιαον ΑΜ 87 , 5

(Ρ.· β/" 238, 5) &έασον ΑΜ 96,

13 (Λ); 103, 7; 9; 108, 10 (Ε)

περιποιήσειαν Ατη 46, 19 ΡΗ 38, 7

ΓΛ 141, 3 9έτε ΡΗ 79, 2 άναπαν-

σαντες ΤΗ 105, .72; 198, 17 διε-

πράξατε ΤΗ 174, 16; 192, 8 είσίΰωΐ'

ΤΗ 272, 5; 15 ΖπιλανΜνειν ΤΗ

185, 7 πολιτεύαατε ΤΗ 280, 16

έπιακέπτουααι ΡΗ 79, 5 ίπίοτρε-

ψον ΤΗ 154, 11; 159, 20 ά*οι!σεί

.ΡΛ 28, 22 (? 4 22) Τ/ι 137, 9;

193, /ί. — εναρκοϋντο Αα 32, 12

άπειπαμένης Αα 43, 33 κολάζεται

Αα 43, 9 ΓΛ 235, 7 ί^ίσχώ-

με#α Λϋ/ 113, 17 άποοτώμε&α

ΑΜ 74, 7 (Λ) (ίε% .ΡΛ 123, 27

έκοσμεΐτο Ιο 151, 11 βασίλευαν

Ιο 155, 19 παρέαχετο Ιο 186, ϋ;

203, ί2 παραπέμψω Ιο 192, 4 πε-

πιστευμένον Ιο 192, 11 ηπορημέ-

νος Ιο 186, 24; 189, 16; 193, 25

πίεσ&ε (ίηιρετ) Μί 225 , 6 αννε-

χωρεΐτο Μί 248, 3 ζησώμε&α ΡΗ

47, 7 ένε^χαι 20, 4 (? β/" 4)

εκφυγόμενοι ΡΗ 58, ί ένταφίασαι

ΡΗ 83, 5 έξυπηρετεΐαθ-αι ΤΗ 128,

/; 197, 19; 281, 8 κατείχετο ΤΗ

108, 1 (Λ) ίίεσθαί ΓΛ 132, 23

(/Γ) ανάπαυση 134, 8 (0) ίανεί-

ζομένων ΤΗ 149, 1 (β/1 I) έκ-

μνζήσηται ΤΗ 150, 10 λαλούμενε

Τ/ι 157, 2 αφραγιαάμενος ΤΗ 165,

ηρώμην ΤΗ 167, ί7 αυναπί-

ονται ΤΗ 183, /5 άντέχου ΓΑ

234, 8 άφορα ΤΗ 246, 17. — κα-

9ελέο9αι Αρ 30, 23 λούααα&αι

Ιο 198, 2 (ί/ 2) συγκαταρι&μή-

αονται ΡΗ 95, 1 άναπαυαάμενοι

ΤΗ 105, ί2. — χα>("?#ϊ? -δί 140, 22

(άποκριθ-ηναι ΤΗ 208, 23 ραίί /ίΓ«

ΑΜ Βί ΡΗ πιεά Απ Ιο νΐηιτηαιιβ

ΡΑ ΤΗ)

τηοάί:

%ηάκαΙ%υ.Η8 κά&εο&ε ΤΗ 283, 15 (Ζ)

οοπΜίΐΰΙήιζ ηοίαοίΐβί έρώμεν ΡΑ 118,

16 έρώαιν ΤΗ 257, 11 δυνήαηται

Αα 23, 24 (Β) ΑΜ 83, 16; 100, 9

ΡΗ 33, 12; 74, 21 («/" 85, 22) ΤΗ

207, 2; 235, 18 (</219, 25) εσ^ταί

ΡΑ 12, 14 εύρήαητε ΑΛΙ 93, 7; 10

ΤΗ 170, 4 άποστήσησ&ε Ιο 170, 26

έκφεύξησ&ε Ιο 206, 5.— «πόσχεσθ-ε

ΓΑ 174, 15 ϊ'δετε ΡΗ 43, ίδ; 81, 21

άγάγετε Μί 231, 3(1 ο( ιη/τβ)

έπιακεψάμε&α ΡΗ 4, 10 ποιήααα&ε

Αη 59, 18

ορίαΐϊιιϊ ρΐβτίφιβ οτηηβ$ -οιμι Αα 5,

19; 9, 18; 29, 20 39, 23; 40,

23; 43, 33; 35 Απ 62, 7 ΛΛ/ 67, 19;

72, 9; 87, ί2; 105, 6; 106, ί7

117, 20 Ιο 188, 2; 205, 11

ΡΗ 10, ί4; 28, 1 ΤΗ 154, ί3(?);
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155, 13; 257, 6; 258, 4 (λτ ϊχοιΐ)

δννοΐμε&α Βί 131, 16 άκούαοιμι Αα

9, 22 ζήσοιτο 15, 20 ποιήσοιμι 22,

22 άποχνήσοιμεν ΤΗ 178, 9 κοινω-

νήαοιμεν 178, /Ο -α//« .4$ 9, 21

Αα 39, 21 ; 43, 16 ΑΜ 78, 6 Ιο 188,

ΡΑ 72, 4(?) ΤΑ 226, 8; 9;

10; 267, 10{?) άποβάλαις Αα 19, 27

-πας Αα 9, 21; 23 Ατπ 46, 19 ΡΑ

3, 16; 13, 12 ΤΗ 207, /; 209, 19;

225, 22; 235, 21; 236, 1; 238, 2;

241, 5; 277, 6 -ε/ι^ν Λ/> % 22 Αα,

11, 25; 18, 26 Λα 39, 18; 41, 30

Απ 59, 21 Ιο 164, 35 Λίί 241, 12;

256, ί4 .ΡΑ 83, 9; 85, 11 ΓΑ 100,

5; 158, ί; 193, /Ο; 237, 13; 253,

11 {καταισχνν&είη 8); 13 (βξον-

δενω&είη 8) έκδψηςΑα 41, 20 ΑΜ

67, 4; 98, 5; 105, 18 ΡΑ 118, 16;

121, 3

ϊτηρβταΙίκΗΒ ητω Ιο 196, 1-2; 210, 3

(β/- 3) ΓΑ 103, 3 είσιέτω Ιο 167, 32

ητε(?) Ιο 180, 2/ άναονάτε ΑΜ

85, 4 έ'σ&οσαν ΤΗ 273, 1 /βάνατε

/ο 181, 6 πεφεύγετε Α<ι 27, 21

ϊηβηίΙίηΗί άνελ&ήναι ΑΜ 71, 5 £λ-

&ήναι ΡΗ 48, 1 (5) άπειαθ-ήναι(?)

Ιο 162, 16 περιπλακέναι Αα 24, 27

ρατίιοΊρίν,τη διδώς ΡΗ 64, 1 (5)

άποκριϋ-οΰαα ΑΜ 83, 5 (Ιο- (άπ-)

ελ&ότες ΑΜ 95, 4; 96, 5; 97, 6;

8 (Ν) ΤΗ 282, 5 {ΚΚ) πεοώτες

ΑΜ 90, 3 (Ο) «^«/ότα ΓΑ 134,

12; 213, 3 παραλαβώτες ΤΗ 135,

ί4 ε&ότες (= Κόντες) ΤΗ 167, «;

180, 5 εοτάντας ΑΜ 90, 1 (£)

<;/" ρΐΓ/'βΰίν,τη

ίβηψοτα:

ρταβίβηί {βί ίτηρβτ/'ββίιιτη) άποκτέ-

νωμεν ΑΜ 101, 15; 113, 3 σπέρων

ΡΑ 118, ί5; 119, ί2; 121, 2; 5

άναπέοντα ΤΗ 118, 14 (Λ); 156,

23; 163, ί - 2 ΐπίφεείΐ; ΤΑ 146, 4
(<;/■ έπέφανσεν 151 , 11 έπιψανον-

σης Ιο 180, 25 διαφαοϋοης Βί 134,

25) έδείκννον Αα 43, 29 Λ»ι 52,

20 Λμ 59, 14 Ιο 183, 21; 185, 3

ΤΗ 135, 6 «/ 6; 15 </ Λ5; 194, 4

βί 8βρϋβη$ (</ 231, 2; 267, 1)

χορεννύων ΓΑ 265, 13 ζωντνοί"-

τος ΓΑ 149, 2 άπολλώ-ί(?) ΓΑ

273, 13 ίτΐ&ουν ΡΑ 122, 31 ΤΑ

144, 7 συζείτε ΓΑ 198, 17 κα&ι-

οτώντες Βη 300, 13 ΤΗ 164, 8; 166,

12; 239, 14 (</ 144, 9) παρα-

ΛΑ>ίς /ο 162, 2δ(?) ΤΑ 190, 10;

223, 16 άπώλλοντο Βί 149, 28

άπόλλοντος ΡΗ 2, 15 (β/- 4, 24) ΤΑ

194, 19 αϊ (</" άπόλλω) κορέννων

ΤΗ 265, /3 ίγκαταμίγων ΤΗ 265,

/5 προσετί&οντο ΤΗ 143, ί3; 285,

/Ο άφίονσιν Βί 132, 17; 142, 30

δύνομαι ΑΜ 69. 4 (0); 105, 13 (Λ')

κρεμάμενος Αα: 26 , 24 (? -ω- ί/)

δίδει ΑΜ 98, 5 διαδίδων ΤΗ 128,

6; 5; 166, 19; 171, 18 («/" ίδ);

175, 12 (<;/" 110, 1) ανναπίονται

ΤΗ 183, ί5 ίε&'εί ΤΑ 225, 19

έναρκίων Α([ 32, 12 κα9αριενο%

ΤΗ 277, 2 προσείενον 68, 9

{ο[ ίπ^τα) παϋ-ένωσιν ΑΜ 91, 11

σβένειν ΡΗ 44, /7 - 18 τελειώνω

ΤΗ 125, δ έκχννόμενον ΑΜ 102,

/5 - 16 ΡΗ 4, 23 άπολιμπάνω Ιο

179, 11 ΡΑ 26, 2; 76, 1 ΤΑ 155, 5;

277, 14 αϊ όδυράο9αι ΤΗ 212, 10

Ιο 214, 11 βί 11) άμφιάζω Ιο

210, 9 ΤΗ 110, 13 αποκρύβω Μί

260, 15 ϊσχω ΤΗ 218, ί8

ϊπιρετ^βοίατη ρβτ α ώρυσσαν ΑΜ

66, 2 (Ρ) παρείχαμεν ΑΜ 113, ί7

έλέγαμεν ΡΗ 11, ίδ προσέδεναν

ΑΜ 68, 9 (ί/ ευ,ρτα) προέπεμπαν

ΑΜ 116, 13 ελε^οχ ΛΛ/ 101, 15

διέλειπαν ΡΗ 289, /$(?) προσέφε

ραν ΤΗ 176, 13 (Γ)

ρΓαβ$βη$? (ηίυ,τυ,τη'! ίξαγάγονσιν ΑΜ

68, 17 (£); 96, 4 114, 13 Μί

231, 13 ΡΗ 13, 13 ΤΑ 102, 5

{έξαγάγει 8); 174, 4; 260, 4 -5

συνελθουσίν ΛΛ/ 81, 4 (£); 116,

3-4 παρασχονοιν ΑΜ 89, ί ε*-

βάλουοιν ΑΜ 91, 13 («/" ί3) *α#ε-

λοναιν ΡΗ 73, δ άφελονμενοι (?)

ΤΑ 173, 2

(υ,ίητηιη καϋ-ελονοιν ΡΗ 73, δ παρα-

λεύοεται Αρ 23, 10 (Λ/)

108, 8 (ΜΝ) άρξουμαι ΤΗ 126. 7
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λήμψομαι ΡΗ 87, 21 (Β) (<;/" αοή

γινήοεται ΤΗ 159, 22 (V) τελε-

αφορέαονσιν ΤΗ 141, 9 άποατα-

λεϊο&αι ΤΗ 224, 19 &νήξεσ»αι

ΤΗ 285, 1 διαοχορπιοναι ΑΜ89.3

ί/"3 χα&ιονσι ΤΗ 262, 18 (<;/" *α-

θ-ήαονται 110, 1/ ηι« Λο<; «ό?

χά&ημαι τβ/~βτβηάηιη) χαήσεται ΤΗ

163, ίΡ άναπα^ϊ ΓΛ 152, 17

ο/" ΡΑ 118, 4 «νοί^ίτοίταί Λ/ί

234, 13 Ιο 186, /Ο ό( 10 χερδήαω

ΤΗ 256, δ 236, 14 ; 244, 16)

ΰ( <)βηετα νβΜ

αοη$Ιιι$ εΊπας εϊπαμεν είπατε είπαν

ραείϊπι ΑΜ ΡΑ Βί Ιο ΡΗ ΤΗ

είπον (ϊτηρΐτ) Ιο 164, 23 ΤΗ 170,

12; 188, 22 (είπέ 148, 3 αϊ) ίγε-

νόμην ρα$$ίηι Α<ι ΑΜ Ιο Μί ΡΗ

ΤΗ ηνεγχα ρα$ίϊπι Αρ ΑΜ ΡΗ

ηλ&αμεν, έλ&άτω αϊ ρα$$ϊηι ΑΜ

ΡΑ Βί Ιο ΡΗ ΤΗ ήλ&αν ΑΜ 83,

3; 8; 9; 12 (Ρ) άφείλατο Ιο 177,

21; 182, 3 ΡΗ 52, 8; 57, 7;

87, 9 ΤΗ 100, 1; 282, 7 χατε-

λείπαμεν ΑΜ 66, 15 (Ε) χαταλί-

πατε ΛΜ98, 1; 107, 11; 108, 13 ΡΗ

89, 19 (?? ε/ΊίΗρτα) ΤΗ 178, 1; 8;

ηνραμεν ΑΜ 73, 8; 94, 14; 95, 4; 5

ΡΗ 5, 25; 52, 15 ΤΗ 214, 20 Βη

298, 17 εϊδαμεν ΑΜ 87, 1; 105,

13 ΤΗ 140, 7 χατέφνγα ΤΗ 181, 4;

246, 19 περιέβαλας Ατη 53, 6 ΑΜ

€6, 11; 115, 2 ΡΑ 44, 9 (Ρ); 83,

19 ΓΑ 150, 5 (Γ) έπεσαν ΑΜ

90, 97, 3; 99, 9; 104, 9 Λίί 246,

11 ΡΗ 72, 3 ΤΗ 180, 5 ίπέδραμαν

ΑΜ 101, 12 βπίαν ΡΑ 52, 9 επα&α

Ιο 2υ1, 13 άπέ&ανας ΤΗ 129, 8

(.ί7) άπόϋ-ανον Ιο 188, 24 δνναντος

ΡΗ 82, 16 £*φάν«ί Λ? 14, 30 (</ 15,

20) ΤΗ 148, 9; 153, 8; 158, 1;

164, 1; 193, 6; 195, 11 (ί/Ίββ, 11)

έλειψα ρα$$ϊτη Αρ ΑΜ Βί ΡΗ ΤΗ

(χαζαλιπών Ιο 180, 1 ; 20 άπολιπών

Αρ 23, 28 Αιη 54, 18 Αη 60, 8

Ιο 196, 5 ΤΗ ρααϊηι) λέξας ΤΗ

119, 2; 153, 8; 167, 9 αϊ παρέξαντι

ΤΗ 207, 19; 260, ίΟ - 11 άπάξαι

ΑΜ 71, 1; 90, 10-11; 95, 12;

97, 8; 10; 100, 10 ΓΑ 156, 4; 270,

19 λι}ψϊ ΓΑ 231, 17 αιρήοασ9αι

Αρ 8, 25 προοϋ-ήοαι Αρ 23, 25

{ο( 15) /ο 159, 28 ΡΑ 29, 32; 95,

37 άφήσας ΡΑ 119, 6-7 ΡΗ 83, 9

ΓΑ 139, 5; 281, 17 εφησαν Λα 43,

32 Ιο 154, 1; 104, 34; 169, 23

ΓΑ 135, 11; 204, 11; 220, 6 παρα

λές ΑΜ 67, 4; 74, 17; 102, 2

[ο{ 81, 2; 6) /ο 157, 38 ΡΑ 38,

18; 61, 4; 21; 66, 2; 84, 1 ΓΑ

149, 18; 160, 14; 175, 9; 260, 10;

280, 15 (</281, 10) ίώσας ΓΑ 140,

18 δοναας ΡΗ 84, 10 (Ο) έπέγνω-

αεν ΑΜ 76, 5 (Λ^); 82, /5; 85, 4

Ρ* 135, 20 (ί/- /ο 214, ί4 /?ίώ<τα-

αιν 14 /9ίθΰσ/ν ΓΑ 117, 12; 119,

10 ; 20) έχπετάσας (ϊ β έχπτάς) Βί

147, 16 άπωΰήσαι Αα 45, 2 άπο-

λιοθ-ήοας Αα 40, 16 γαμήαας ΤΗ

259, 11 (οΐ 10; 160, 13) συνεοο*^-

σαν ΓΑ 284, 6 (τνπτήααντος ΤΗ

112, 9 <$\Ί\ 108, 12 αϊ) πριάοαο»αι

ΤΗ 101, 5; 5; 138, 13 τε&νήξασ&αι

ΤΗ 285, 1 έχέχραξαν Μί 254, 1 ΡΗ

2, 2 χατεπόνεαα ΤΗ 222, 14 ΐπλά-

νεσαν ΡΗ 8, 24 παρήνηβεν Αρ

16, 12 (£) έπαρχήσαοαι ΤΗ 173, 4

παραχαλήοατε Βί 132, 25 πείνάσας

ΓΛ 265, 12 βαστάξαι ΡΗ 15, 7

ί-σαί ΡΑ 24, 5 Μί ΤΗ) 'ήρπαξεν ΤΗ

205, 16 (<;/" ΡΛ 94, 8; άρπάοαντα

ΤΗ 205, 12; 222, 15; 253, 16 Αηι

ΡΑ Ιο ΡΗ) διοτάαητε ΡΗ 25, 14;

37, 14 ΓΑ 271, 9 περιέαφιξα ΤΗ

255, 16 (5) ηλν»εν Μί 228, 7

άπέχτανεν ΑΜ 105, 3 χαταλαμβεϊν

Αρ 23, 24 [Β) άνεπάη Ατη 57, 21

ΡΗ 89, 8; 17 ΓΛ 105, 12; 151, 12

(</ 12); 156, 23; 163, 2 (άνεπαν&ην

Β); 256, 9 έχρνβημεν Βη 301, 16;

20 ίλεγχείς ΤΗ 167, 14 ( V) έξαφείς
Ιο 185, 9 (<;/■ 9) χατανυγείς Αη, 48,

17 (χαταννχθ-έντες Βη 297, 3 -γέν-

τες Μ¥) διαρρήχνεις Ατη 57, 17

(ο( 16) /ο 214, 12 ίνεπήγη Μί 224,

14 έχα&έσ&ιν ΑΜ 68, 1; 72, 12

(β/- ί2); 74, 15; 81, «; 94, 11 (</

93, 8) Λ 183, 8 Μί 228, 15 ΡΛ 27,
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16 ΓΑ 111, 10; 156, 22; 158, 5;

13; 14; 15 αϊ (ρΐιιε ηίΰϊβη$: ί/1

158, 5; 181, 14) ίλασΰείς ΤΗ

190, 16 (ε[ 16) άπελα&είην Αα 41,

30 έμφανί&ητι ΡΗ 65, 2 αυνεκλεί-

»ητε ΤΗ 261, 9; 269, 8; 270 1 (Ά)

πλη&είς ΤΗ 137, 11 - 12 (Β) 9ραν-

θ-ήτωοαν Ιο 214, 7 (<;/" 7) ί^εώ^

Λη 58, 25 έφοβήο&ηοαν ΑΜ 99,

10 (Μ) πειρασϋ-ω Αρ 10, 14

ιόρνσ&η ΤΗ 267, 7 (</ 7) Σίρυν-

θ^τω ΓΛ 231, 3; 267, 7 ε*ταν-

ϋ-ειαών Αα 12, 20 (Λ) ΡΗ 55, 1ί>;

62, 3 πικρα&έντας ΡΗ 77, 5 σιιλ-

λημφ&ήναι ΑΜ68, 12 (</ (κΐυ,τκηι)

έβαρέ&ην ΤΗ 134, 3 όραϋ-ήναι Ιο

176, 11 ΛΛ 237, 3; 246, 4; 16;

247, 2 άναστη&ηναι Βη 298, 3 (ΛΓ)

άπεισ&ηναι (?) Ιο 162, 16 έφνησαν

ΤΗ 149, 7

^£>7'ι'ϋΐιιηι β( ρΙ\ι$αηαη%ρβτ/'βΦιηι γε-

γραφήκαμεν Αα 1, 9 (ε/ Αρ 1, 6)

πεπόνεχα Ιο 195, 25 (ε/' αοτϊίίυ,Β)

πέπρακα ΤΗ 167, 16 ηκασιν ΤΗ 179,

18; 243, 2/ - 22 έπηγγειλμένα ΡΗ

87, 21 προοενηνεγκεμένον ΡΗ 52, 3

όλνομένων (?) 7ο 168, 18 μεμια-

μένην ΡΑ 125. 7 κεκραμμένον Μί

257, 9 (Ρ); 258, 1 (ΠΙΕ) ϊδρνται

ΤΗ 109, 5; 6; 240, 1; 13; 267, 6

'ίδρνντο ΤΗ 223, 19 ιδραμένονς Ιο

173, 1 παρεατηκότας ΑΜ 86, 8;

10; 94, 11 ΜΙ 254, 8 εσζΓ£δτα? Λ.Μ

86, δ; 90, 1; 109, 12 Μί 254, 5

ΡΗ 9, 8 τε&νήκασι Ιο 187, 12

τε&νηκνϊα Ιο 164, 9; 187, 10;

193, 19 τε&νεώτα Ιο 174, 19; 186,

24; 187, 10; 192, 7 τε&νάναι Ιο

177, 15; 180, 7; 192, 14; 193, 17;

21 ε/' άηρίίεαίϊο

ρεποηαβ $ιη@ιιΙαη5:

ριίτηα ημψ ΑΜ 75, 1; 103, 11 Ιο

186,17; 199, .?(?); 200,22; 201, 8(7);

9; 217, 2-3 ΡΗ 19, 12; 38, 13 ΤΗ

121, 13; 13; 233, 12 Βη 293, 23

παρέμεινον ΤΗ 252, 5 εγημαι ΤΗ

259, 10 ε<$/οων Βη 294, 11 (Φεάσω

ΓΛ 181, 4 (Γ) άνίώμεν ΓΑ 181,

10 (Κ) Ιά&η ΡΗ 47, 3 ώργΙο9η ΡΗ

73, 2 ((7) αννεμίγη ΤΗ 120, 10

ουνεζενχ»η ΤΗ 120, 12 παρεώ^

ΓΛ 171, 14 συνήφθ-η ΤΗ 251, 18

έπείχθ-η ΤΗ 276, 8 (ί) επλ»^

ΓΑ 279, 9

ίεεπηάα εις ΡΗ 57, 12 (? ε{ 12) ΤΑ

263, 10 ης ΡΗ 57, 12 ΤΗ 158, 19;

208, 17; 228, 5; 233, 7; 261, 10

)?σ#α Λα 39, 19 ΤΑ 281, 7 οίδας

ΑΜ 89, 6-14 ΡΗ 21, 25; 34, 19;

78, 1; 80, 23; 82, 15 ΓΛ 103, 9;

125, 3; 139, 4; 180, 12 αϊ Βη 295,

19 ανάστα ΑΜ 68, 14 (ε{ 14); 69,

9; 72, 13; 73, 5; 82, 13 (ό( 13);

88, 8; 101, 9 (ε/ 9); 109, 5 (ο{ 5)

ΡΑ 20, 4; 23, 11; 35; 24, 1; 23;

26; 25, 4 (ε( 22, 29) ΓΛ 113, 8;

204, 18 στρά^ου 108, 9 άπάρ-

ξου ΤΗ 126, 14 ακέψον ΤΗ 228, 3

πάρασχε ΤΗ 229, 23; 268, 12 βλέψε

ΡΗ 52, 5 (57) εΥ*<πΓάμ«!ε ΓΑ 266,

1 εί'οελ&εν ΑΜ 116, 3 (Μ) ΡΑ

125, 20 εϊοήλ&εν ΑΜ 115, 12 (Λ/)

ί*ε? Αα 29, 29 ο&ες ΓΛ 236, 8

όινπνισες ΑΜ 87, 1 έποίηαες ΑΜ

104, 13 ϋ-εάααι Ιο 169, 10 οράσ«£

ΓΛ 151, / φοβείσαι Αρ 9, 17 λυ-

πεϊοαι, παραιτείσαι ΡΗ 22, 25 ; 96,

25 αΐδείσε, έν&νμεϊσαι, αφαιρεί

σαι (?) ΤΗ 119, 9; 193, 19; 227, 9

εξομοιοΰααι, λντρονααι ΤΗ 162,

14; 242, 10 ύποόέξεαε Αα 24, 25

(Β) ρνεααι Μί 251, 14 δνναααι Βί

148, 31 ^ Ιο 182, 8 ΡΗ 12, 8; 19,

31 αϊ ΤΗ 126, 9; 127, 2; 132, 7;

136, 1; 14; 235, 21; 276, 6; 14

δννχ ΑΜ 70, 16 (4 16) Ιο 156,

11; 170, 24; 201, 18 ΤΗ 126, 9

δύναι Ιο 156, 11 βούλαι ΤΗ 162, β

ενρίσκαι ΤΗ 151, 1 σεμννναι ΤΗ

246, 1 *α#έζε ΓΛ 119, 9 ήδνναοο

Ιο 185, 21 ε'Λή'ου Λ 198, 17

ίβΓήβ ήβονλή&ην Αμ 47, 19 7ο 210,

ΓΛ 169, 6 έρρίφην Αηι 53, 9

εχάρην ΆΜ 70, 5 (ΰ) επέγνων

ΑΜ 76, 5 (Ε); 111, 12 μετεβλή-

θ-ην ΑΜ 93, 5 άπηλλάγην Ιο 187,

15 άπεατάλην Ιο 198, 18 ΓΛ 189,

22 ηδυνήθ-ην Μί 246, 18 %δέσ&ην



ΙΝϋΕΧ ΟΗΑΚΟνδ
369

Μί 248, 16 έρραπίσ&ην, £μαστίχ»ψ>

ΡΗ 62, 2; 3 ((7) ήπατή&ην ΡΗ 82,

3 (Γ) έβαρέβην ΤΗ 134, 3 ίδεή-

&ην ΤΗ 185, 15 χατέβην ΤΗ 187,

20 (ταπεινώ&ην ΤΗ 196, 1 έχοι-

μή&ην ΤΗ 205, 8 ίπλήγην ΤΗ 279,

9. — έληλν&ειν Ιο 182, 16. — ζην

Αηι 62, 1 'εχειν Ιο 167, 32 άχονειν

Ιο 202, 20. — έλαβες Ατη 49, 15

έχα&έσ&ηοεν ΤΗ 116, 7 (Γ)

γραπται Ιο 152, 4 ( IV) ερρέει ΤΗ

180, 15 (Β.) ο[ νηνρβταΐϊΗΗΒ

ρβτεοηαβ ρΙιΐΓαΙΐ$:

ρτίτηα ημε&α ΡΗ 72, 23 (<;/" 82, 18;

20) ΤΗ 99, 1 (</1; 181, ^) οίοαμεν

3, ίΟ ΛΤΙί 87, 1 /ο 172, 20

ΡΗ 8, ^7; 31, 12 ΤΗ 162, ί7

νπαχονονμεν ΑΜ 105, 17 (Λ)

έ&εαβώμε&α ΡΗ 72, 23 (^)

5€οηηάα οΐδατε ΑΜ 100, 8 ΡΑ 6, 5

ΓΑ 198, 22; 200, 6 οί" οοηχιιηοϋ-

ηιιε, ϊτηρεταΙΪΗα$

ίετίία οϊδασιν ΡΑ 120, 14 ΤΗ 207,

.Ζ2-/3; 244, 1; 266, ί4-ί5 οϊόω-

σιν ΤΗ 195, ί (όιδόασιν ΤΗ 194,

ίΰ; 195, 1) έποιήαααι Βί 132, 27

είτταβγν ΤΗ 146, 50 έλήλυ&αν ΑΜ

73, 2 (Ρϋ) βέδωχαν ΓΑ 118, 12

εϊατηχειααν Α<[ 26, 14 Ατη 60, 13

εΙο%ειοαν ΤΗ 104, 5 (-^εσαν ΤΆ

104, 5; 179, 10 αϊ) είσήλ&οααν

ΡΗ 52, 7 (£)) αίσχνν&ώνται ΑΜ

104, ί4

οοηίτασίίο ήγωνίονν Αρ 32, ί προ-

«είόκουί' Λ? 26, 23 Λα 42, 33

όδννονμαι Αφ 31, 16 (ϋ) έβόονν

Α% 28, 19 - 20 Απ 61, 15 ΑΜ 111,

4; 112, 10 Μί 222, 1 />Α 51, 13;

23 έτόλμονν Α</ 29, 17 (Ε) ίνάρ-

χονν Α<ι 32, 12 χνβερνονντα ΑΜ

75, 16 {Ε) εχολλονντο ΑΜ 102,

15 (Ο) χοπιονντος ΡΑ 119, 6

ηχροονμεθ-α Ιο 196, 7 ψηλαφονν-

τος Ιο 196, 2/ πλάνοι!ντων ΡΑ

51, 25 μεριμνούσα ΤΗ 144, 13

ήγάπονν ΤΗ 168, 5 αιγονντων ΤΙι

192, ί7 έπηρώτονν Βη 296, 16

(Λ/0Ϊ/) (Τΐ^χωρωντες .ΡΛ 122, 25

ηγανάχτων Ιο 196, 4 άποχρατών-

τας(?) Ιο 197, /5 χρατωντα Μί 232,

2 (ί/) έποίων (? -ον) ΛΛί 103, 13

(Ν) έχνβέρνει ΑΜ 74, 16 (Ε)

σχοτείο&ωοαν (?) ΓΑ 280, 4 άπ»;-

*οοώτο ΓΑ 259, 15 (</ 218, 2)

άνιμαμένον Μί 247, 2/ έχπληροΐν

Ιο 187, 8 ΓΑ 244, ί έχτυφλοϊν

ΡΗ 29, 1 παρεχρατο ΤΗ 161, 3

#£«> 112/4 έρρέει ΤΗ 180, 15

(Λ) (</ ρβηοηαβ) χαταπλίειν ΤΗ

104, 2 έχχέεται ΡΗ 4, 23 ο«?ί ΓΑ

162, 13 ίεετα* Ιο 204, 6 ΓΑ 154,

10; 158, 13 έδέετο ΑΜ 112, 12

Ιο 159, 6 ΓΑ 167, 15; 233, 9; 259,

3 δέεσ&αι Ιο 212, 12 (</ 154, 14)

άποχνέομεν ΡΗ 95, 8

ΰοηίιι@αίΐο ρβηρΗταίίϊοα Α<ι 8, 21;

23; 21, 27 Αα 38, 25; 45, 12 ΑΜ

65, 8; 66, 13; 68, 1; 3; 13; 70,

3; 10; 92, 14; 94, 7; 10; 100, 10;

102, 16; 103, 6; 108, 4; 111, 3;

10; 113, 10 ΡΑ 117, 4; 125, 14;

126, 6 Ιο 162, 17(7); 176, 16; 178,

31; 180, 13; 203, 8-9; 221, 1 -2

ΜΙ 230, 9; 236, « - 9; 249, 7 ΡΗ 4, 4;

7; 20; 14,4; 8; 15; 17, 8; 18,5; 10;

19, 12; 20, 20; 21; 32; 21, 5; 6;

13(?); 22, 8; 25, 29; 28, 37(7);

34, 32; 36, 1; 37, 27; 38, 13; 27;

29; 41, 17; 50, 13; 27; 53, 1; 57,

1; 61,11; 64, 12; 71, 7; 23; 79,4

ΓΑ 106, 2; 117, 11; 118, 8;

153, 10 (</" 10); 277, 13 Βη 293,

23. — Ατη 57, 19; 61, 22 (?)

ΑΜ 65, 3; 70, 9 ΡΑ 126, 7 Βί

137, 23; 24 Ιο 186, 17 ΡΗ 45, 10

ΓΑ 114, 1; 123, 2; 3; 142, 10;

205 , 21; 24; 218, 8; 235, 3(?)

Βη 294, 23; 300, 17. — Ιο 210,

9; 222, 10 Μί 254, 7 Γ-Α 16, 27;

18, 21; 27, 13; 33, 32 ΓΑ 156, 7

Βη 297, 23. — Α<ι 6, 25. — μέλ

λετε γενέο&αι ΤΗ 117, 1 (Τ) έξά-

ξαι σε βονλονται ΑΜ 90, 10-11

(αί 10)

ϋΟΝΐνΝΟΤΐνν8: </ οοηϊχι^αίϊο βί

τηοάΐ

0ΚΑ8Ι8 τοϋνομα Αρ 26, 13 ΓΑ 101, 4

χάγίον ΤΗ 165, 17 (Υ) χάγώ χά-

24
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χει χάχεΐνος καν ρα$$ϊηι Αα Απ

ΑΜ Ιο ΡΗ ΤΗ

ΏΑΤίννβ: 4 οαειιε

ΏΕΟΙ1ΝΑ ΤΙΟ ηοηιίηιιηι οοτηιηη-

ιύυ,τη :

ρηηια έχίδνη ΡΗ 52, 4 (5); 64, 24

βί 71, 21 (ΡΕ)

Ββοηηάα &εέ Ατη 51, 8 Ιο 207, 1;

212, 1 Ρ/ι 63, 4 Τ/ι 164, 5; 16;

251, 10 αϊ θεός ΑΜ 112, 10 βυ-

9-ύς (αοβ ρϊ) Ιο 169, 17 νπνος(?)

ΑΜ 75, 11 (^) ύμνος ΜΙ 253, 11

"λεως Ρ/ι 25, 19; 65, 4 χατωγεων

ΤΗ 135, 10 οατέον Τ/ι 285, 6;

286, 6; 10-11 οοτοϋν ΤΗ 285, 15;

286 , 4 νόων Ρ/ι 75, 4 (αάά (V)

6 δείπνος Ρ/ι 67, 7 (Ο) σταδίονς

Τ/ι 278, 2 (Ζ) χόρτα ΑΜ 91, 9

ίβί'ίί'α &υγάτερ (ιιοτη) Ρ/ι 93, 35

Ονγάτηρ (ιιοό) Ρ/ι 46, 2 (β/~ 16)

-ΡΑ 2, 4; 29 (</ 14) λΖ

γονείς (αβε) Τ/ι 159, 11 (τροφέας

Τ/ι 178, 5) κόρδες 7ο 180, 19;

181, β χορ/ων Ιο 180, 17; 181, 1

αιδώ (αβη) ΤΗ 120, 5 (Β) πόλις

(#β>ί) Βη 301, 18 (Μ) αΧας Ιο 207,

14 Ρ/ι 36, 30 ΓΑ 146, 2; 217, 8

άλατος ΤΗ 131, 7 χ^ράτί ΡΑ 2, 24

^ρους /ο 166, 17 ΤΗ 184, 3 ναΰ

(αβό) Ιο 151, 9 (Τ5) χλεΐς (ποτπ ρΤ)

Ιο 186, 7 κληματίδες (αβο ρΙ?)

Μί 240, 19 χόραχες 7% 54, 27 (Β)

&ατυα ΤΗ 128, 5 (-οια Κ) άν&έων

ΤΗ 107, 10; 110, 2

ρηηια βχ $βουηάα βάσαναι ΑΜ 107,

8 (0) οφνρας ΡΗ 62, 9 (0)

ρτϊηια βχ ίβτίία χείρα ΤΗ 112, 9

χείρας ΡΗ 97, 29 σφίγγης ΑΜ 81,

13 χεϊραν Ατπ 48, 15 ΑΜ 109, 4 ;

4 ϋίίί 250, 2 ΡΑ 70, 4 ((7) ΓΑ 108,

7; 11; 112, 5; 113, 5 γυναΐχαν

ΡΑ 122, 1; 12; 123, 8; 125, 11

ΓΑ 179, 20; 180, 77; 259, 11; 12

»υγατέραν ΑΜ 98, 7 (Ε) ΡΗ 81, 5;

72 ΤΗ 179, 3; 180, /; 181, 6;

212, 73 νΰχταν ΡΗ 53, 19 ΓΑ 118,

22 τρίχαν ΑΜ 108, 2 αφραγίδαν

ΤΗ 165, 13 ( V) ραφίδαν ΡΑ 124,

ί6(?); 23 χάριταν ΤΗ 137, £ χρη-

οτότηταν ΤΗ 286, ίΟ ώραιότηταν

Αα. 24, 28 (7?) είχόναν ΡΗ 44, 18

(ί) φονέαν Ιο 177, 4 βαοιλέαν

ΤΗ 123, 9 (Γ) λ//9αν ΤΗ 127,

19 (2) σπέρμαν ΡΗ 43, 27 (Υ)

χεΓρα* ΑΜ 97 , δ (Ν) ΡΗ 61, 20

(θι^ατεραί ΓΑ 272, 22 Λ) φνγάδαι

ΤΗ 181, 4 9εραπαινΙδαι ΤΗ 204,

10 σάλπί/^αί 7Ά 104, 6 τρίχαι

ΑΜ 108, 3 (β) χόραί 7ο 180,

19(??) ψλογαϊς Αρ 19, 14 πλά-

χαις ΑΜ 110, 3 (7ί) σπινθήρας

ΒI 146, 25. — άνδριάντης ΑΜ

110, <?; 112, 3 (Ο) άχροασίας ΤΗ

165, 4 έπιΰεσίαν ΤΗ 134, 3 εΊτπ-

ατααίαν ΤΗ 138, 9 («/" ί'η/τα άπεί-

χασζν)

εβαιηάα βχ ρτϊηια τα πρώρα ΡΗ

17, 10 χώπονς ΤΗ 103, 10 (Β)

ίββιιηάα βχ ίβτίία χϋνου ΤΗ 108, 12

γονάτου ΡΗ 12, 19 άέρον Τ/ι 173,

74 σχότω ΤΗ 226, 5 (</229, 16 αϊ)

πλήθιο ΤΗ 137, 2 (Κ) τεΐχον (??

Ζ τοίχοι 12) 7>Λ 58, 28 (7>7?)

πήχοις ΡΗ 39, 31 χτήνοις ΡΗ 43,

3 (7?)

ί«Γίί« μ; ρητηα ανγονς ΤΗ 143, 10

μαχαίρες ΑΜ 97, 3 υπηρέτες ΑΜ

98, 6 (#) ψυχές Ζ1'λίες(?) 7>Λ 126,

22 λάτρεις ΓΑ 239, 4 χάρτεαιν

ΡΗ 83, 23; 25 άπείχαοιν ΤΗ 116,

2 (7?) (<;/" Βΐιρτα άχροααίας τβΐ)

ίβτίία βχ Βββυ,ηάα στέρνους Ιο 155,

24 έΐέους Ιο 169, 4 ΓΑ 287, 6

(έλέου Αα 43, 15) χλάοονς Μί 220,

77 νοός 28, 77 (</ 17 βί Αα

41, 37) 61, 26 7ο 192, 26 ΡΗ

44, 9 ΓΑ 142, 19 έλέη ΤΗ 184,

15 δενδρι (I δένδρη?) ΑΜ 108, 12

(Ν) τούς άνθ-ρωποφάγωνες ΑΜ

65, 7-2 διάχονες(??) Ιο 209, 3

άββίίιιαίίο ηοηιίηιιηι ρτορήοτυ,ηι 'Αβ-

βάνη Ιαβη) ΤΗ 124, 6 (</ 6)

Άγρίππα Ιο 151, 3 (-ου 3) Ανδρέα

(αβη) Αα 49, 18 ΑΜ 70, 7/; 75,

11; 87, 10, 108, 7; 112,9; 116, 74

7>Λ 117, 1 (-ου ραΜΪιη) Ανδρέα

(αΰΰ) ΑΜ 90, 8 βί 91, 4 (7?); 107,

3 (0) ΡΑ 123, 16; 16 Άστρήγες
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(ηοπή Βί 147, 33 Άστρήγεα (αοβ)

Βί 147, 27 Άχαιενσιν Ας 28, 24

Δρουσίνα Ιο 182, 20 (-νη 203, 4)

Ελλάδαν ΡΗ 3, 31; 7, 1 Εύτνχήν

Ιο 209, 3 Ίηαον [μοβ) ΑΜ 78, 12

Ίουζάνω ΤΗ 281, 13 Δνκόμηδε

(μοβ) Ιο 161, 17 Ιωάννη {υ,οβ) Ιο

161, 4 Ματ&εία (ρβη) ΑΜ 65, 1 ίβ/

230, 2; 238, 7; 245, 3-4; 251,

7; 255, 7 Μιαδαία (αββ) ΤΗ 218,

ί2 - ί4 Οναζάνη (σβη) ΤΗ 263, 7

(-ου 7) Πάτρα Ας 3, 2ί Πάτραν

Ας 3, 2ί Σαλαμίναν Βη 300, ίΟ

(ο/" 15; 22) Σατανά (α<;<;) ΛΜ 91,

14 (£) 2ατάν (? αββ) Ιο 206, 5

Σιφόραν ΤΗ 260, ί-3; 284,

Σμύρνην Ιο 169, 25; 173, 7 (-αν

/ο 179, 3) Στάχνος (ηοτη) ΡΗ 90,

25 Στρατοκλέος ((/βη) Αα 42, 32

Στρατοκλή (ηοβ?) Λα 42, 29; 30

Λη 59, 25; 61, 17

άβεΐίπαίίο αάίββίίηοηιτη ρτϊτηα νπό-

λοιηαι ΤΗ 237, 13 αυνήλικαι ΡΗ

18, 36 χείροναι ΤΗ 174, 14 μεί

ζονα ΤΗ 189, 16 βελτία ΤΗ 208,

23 &ηριωδίαν Απ 63, 10 σώφροναν

ΤΗ 121, 4 (β) μάλισταν(?) ΤΑ

181, 15 (ϊ7)

ίβειιχάα ακατάσχετε ΤΗ 168, 11

κακόγηρε ΑΜ 112, ί4 είλικρινός

Ιο 205, 2 παραπλιί/ου /ο 161, 14

&ηριωδον ΡΗ 48, 8 άμβροαιώδου

ΤΗ 140, 13 (ο»! σου Κ) περιεστώ-

τον ΤΗ 277, 6 (Κ) άμεινα ΤΗ

153, 7 /ίραχΰα 7'Λ 122, 2

ίβτίία ύγιείης (ηοπι $ίη§ τηαίβ) ΤΗ

287, 3 (Λ) πλήρης (ϊηάββΚηαΜΙβ)

ΤΗ 118, 10; 212, 14; 255, 21;

268, 9 πλατνν (ηοπι βί αβο η)

Μί 220, 9; 224, 6; 225, 2 μέγαν

(ηοηι η) Μί 220, 9 μέγα, μέλαινα,

μέλαν (αββ ηι) ΡΗ 71, 22 ΤΗ 172,

10; 180, 16 μονογενήν, άσ&ενήν

(αββ ηι) Ας 2, 23 ΤΗ 113, 9 Αη

56, 25 εΰ#αλ^, εν&αλήν, δασνν,

μείζονα (ηοπι $ϊη() ή) Μί 224, 6;

226, 14 Ιο 194, 22 Ας 21, 25

μονογενή, πολύν (αββ ήη§ η) ΡΗ

1, 4; 91, 23; 8, 24 ΑΜ 110, 6

ΤΗ 129, 14 παραδοϋντα ΤΗ 174, 3

(Γ) διδοϋντας ΑΜ 72, 6 (Ο) σνγ-

γενεΰσι ΤΗ 161, 11 έναλλαγές ΤΗ

111, 3 (Ρ) μεχάλαί (??? αβο ρΐ η)

ΑΜ 108, 11 (Ν) βελτίω (άαί $ϊη§

{) Ιο 182 , 24 σώες ΤΗ 274, /Ο

χαριεντ^ί, -τεΐς Ας 19, 23; 20, 19

άβοΐϊηαίίο ρτοηοτηϊηυ,ηι ίμέ? με? ΤΗ

167, 18; 171, 16; 18 έμέν ΑΜ 82,

15 (ΰ) έαύ ΑΜ 82, 15 (Ρ) Ιο 201,

ί5(?) ΡΗ 8, 9 δεέσε = σε

67, 15 τοΰτος ΑΜ 113, 16

ταύτη ΤΗ 174, ί3 τανται ΑΜ 107,

8 (Ρ) τινοϋ ΤΗ 160, 5 ( V) τιναν

ΡΗ 81, 24 {Β) τό = 8 (?) ΤΗ 138, 1

α'ίτιναι ΡΗ 48, 11 (Ε)

άββίϊηαίίο ηητηβτοτηη, δύο (^βή) Ιο

177, 23 ΤΗ 220, 12 τέσααρεις (-ί?)

(?«ο»ι) ΤΗ 282, 7; ί5 (αίί) ΛΛί

114, 13 τέσσαρες (αβό) ΡΑ 127, 1

ΒΕΜΙΝΠίνΑ δεσμίδιν ΡΑ 120,

19; 23 δεάφιν Βί 146, 27 κρααίν

ΤΗ 230, 15; 19 ό&όνιν ΡΑ 124,

10 ραφίδιν ΡΑ 124, /6; 125, 5; 7

σίνσον^ν (» β -νιν?) ΤΗ 166, ί β[

ημιώρου Ας 34, 13 (V)

ΕΙΙΙΡ818: ίΐώΐββίί Ιο 181, 7

(αϋτοϋ) 7Ά 123, 5 (</ 5); 232 , 5

(αΰτοΰ); 240, 5 (αυτών)

οοϊαβύ Ας 29, 26 (αυτό) Λ»! 47,

16 (αυτό); 50, 9 (τούτον) Αιι 62,

13 (αυτό) ΛΛ/ 86, 2 (αυτάς); 87,

3 (αυτό); 13 (αυτόν); 89, 8 (με);

90, 11 (σε); 13 (αυτά); 95, £; 100,

15; 102, 12; 106, 7; 110, 9; 114,

1 (ταύτα); 114, 10 (αυτούς) ΡΑ

125, 13 (αυτά) βί 148, 18 αύτόν)

Ιο 156, 15 (αυτό); 158, 4 (τοΰτο);

159, 8 (αντό) ΤΗ 105, 7; 9; 113,

β (ταύτα); 113, 4 (αΰτοΰ); 154, 9

(δώρα); 176, 2 (*>?ρας); 13; 184,

16 (αυτούς); 210, 21 (αυτό); 231,

16 (αΰτ^ν); 264, 10 (αύτόν) Βη

300, 6 βί 301, 1 (αϋτό)

««τ»» Αα 41, 17 (γενήαεται ?) ; 42, 28

(εστί); 29 (αν εί'»??) Λ/)/ 80, 8

(τυφλοί είοι); 81 , 2 βί 7 (εστίν)

ΡΛ 37, 34 (έν>?) ΓΑ 148, 3; 225,

12; 261, 8 (εφη); 161, 20 (ερττε*)

24*
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ηατΐα Αη 59, 9 (αν) ΑΜ 93, 11 (το-

αούτω); 103, 13 εί 106, 12 (αν)

ΤΗ 102, 4 (αργυρίου τιμήν: ρο$ί

Ινδών αάά εις τριών λιτρών άση

μου Ε) ; 245, 13 (τόπω) ε( άσημος

ΡΚΥΚΑ είι/ηιοίορίεα Ατη 51, 11

ΑΜ 70, 5; 87, 3; 99, 13; 116, 9 Ιο

160, 27; 168, 10; 182, 22; 197, 17;

198, 16 Ρ/ι 70, 7; 71, 2; 84, 1;

86, 10; 87, 3; 88, 3; 8 ΤΗ 110,

13; 136, 11; 167, 16; 178, 9

(ε/~ 188, 5; 242, 23); 179, 10; 227,

22; 234, 16; 249, 16; 266, 8 </

ραΓοηοπιαΒία

ΙΎΤνΚνΜ ϊηάίβαίϊιιί: ε[ τηοάι

6ΕΝΕΕΑ ηοτηΐηυ,ηι ρεττηηίαία:

ηχαεεηΙίηΗτη ρ>·ο /"βηιϊηίηο αυτού (ϊ ε

■ψυχής εεά ε[ 9 θία8) Αρ 10, 14

εί Αο 10, 24 ποικίλοις νόαοις Αηι

49, 13 μάστιξι φοβιροΐς Αηι 52, 23

διαφαύααντος ήμέρας Αη 61, 13

δεινότερους βασάνους ΑΜ 93, 15

(Ν) </107, 7 (οι β. ούτοι Ε); 108,5

τον ληνόν ΑΜ 96, 9; 11 ; 98, 9 (Ε)

πλαξίν χρυσοΐς ΑΜ 110, 3 (Ε)

πληρωθ-έντων ημερών ΑΜ 116, 11

βίβλον ώ Ιο 152, 4 τοις βίβλοις

Ιο 155, 14 κύλιχι μεγάλω Ιο 156,

16 (ο[ 10; 32); 157, 3 γυναικός

γεγονότος Ιο 161, 14 αοΰ προαο-

μιλοϋντος Ιο 162, 5 βρΰοντα την

τιηγήν Ιο 215, 4 τοις βίβλοις Ρ/ι

5, 25; 96, 40 έξοναίαι ψρίττοντες

Ρ/ι 63, 12 υψιστον γνώσιν Ρ/χ 84,

28 χείρες κηρύσσοντες Τ/ι 109, 13

9-υρών κλειο&έντων Τ/ι 115, 15

τιμωρίας κάκιστους ΤΗ 117, 7

■ψυχών όντων, έχόντων ΤΗ 141,

16; 184, 14 (ίγώ) παρενοχλοίμένος

ΤΗ 161, 4-5 άλλήλοις (ψυχαί)

ΤΗ 171, 21 γυναικών καταλειψάν-

των Τ/ι 172, 12 ψυχαί αίδονμενοι,

αίσχυνόμενοι, γυμνοί, κλέψαντες

αϊ ΤΗ 172, 20; 21; 173, 1; 2; 3;

5; 6; 7; 8; 9 πόντων έπι&υμήσεων

ΤΗ 175, 1 πάντας αύτάς ΤΗ 176, 3

καταλιπόντες , ίπανιόντων , γενό

μενοι {Γετηίηαε) ΤΗ 180, 20 ; 21;

181, 1-2 (γυναίκες) άναπέμποντες

ΤΗ 192, 14 ύψίστω βασιλεία ΤΗ

195, 20 πάντων πράξεων, γυναι

κών, ηδονών ΤΗ 200, 7 ; 226, 17;

235, 10 (αυτή) άναατάς ΤΗ 237,

22 ου (Τερτία) άπελ&ών ΤΗ 241, 6

αυτήν έπανιόντα ΤΗ 243, 21 (Τερ

τία) πεζοβατών ΤΗ 243, 21-22

οι αύλακες ΤΗ 255, 19 πάντας

τάς &ύρας ΤΗ 263, 5 δΰναμις

βαστάζων ΤΗ 267, 4

ηιαεειιΐίηηηι ρτο ηευ,ίτο πνεύμα δια

μένοντα Αρ 2, 22 (εί 5 ρθγπι&-

ηβηίβπι) &όμβος μέγας Αηι 49, 15

υδωρ, χρυσίον πολύν, γένειον δα-

σύν (? <;/" άεείίηαίίο) ΑΜ 110, 6

ΤΗ 129, 14 Ιο 194, 22 αίμα ρεύ-

ααντα Ιο 201, 21 τον άροτρον Ιο

208, 1 (πνεύμα) άδικτ,σας Μί 235,
11 (<;/■ 11) ό γλωσσόκομος Μί 255,

6 μονογενή τέκνον (? ε{ άεείίιιαίίο)

ΡΗ 1, 4 τον ελεγχον, οΐ έλεγχοι

ΡΗ 23, 19; 85 , 25 τόν δεΐπνον

(?? ε( άεείίηαίίο) ΡΗ 67, 16 (Υ)

ΤΗ 254, 14 (18Ζ) είδος όντα ΤΗ

111, 16 κιήμα λήγοντα ΤΗ 243, 2

ξύλου ον ΤΗ 266, 14

(εηιϊηίηηηχ ρτο τηαίσιιΐίηο πασών

άν&ρώπων Αρ 11, 10 κλίβανος

οίκοδομη&εϊσα ΑΜ 96, 7 τ% κλι-

βάνφ ΑΜ 96, 8 (Μ) σπινθήρας

έξερχομένας (? άεεΙίηαΙίοΊ) ΒΙ

146 , 25 αύτάς, αι κόρεις Ιο 181,

5-6; 8 χάρταις συριακαϊς ΡΗ

83, 5; 23 ταΐς όδονοιν ΤΗ 180, 3

αντρον άποπνέοντα ΤΗ 173, 13

(όναγροι) ίσχυρότεραι ΤΗ 186, 19

πέρδικας ας ΤΗ 205, 13

ηεηίτιιηι ρτο ηιαιειιΐίηο το σταυρόν

Αηι 54, 17 σταυρόν διαβαίνον ΡΗ

70, 4 βρυγμόν μέγα ΤΗ 172, 10

1/εηετα ηοηιϊηυηι αά $βη$»ηι αάεοηι-

ηιοιίαία ΑΜ 98, 11; 99, 2; 115, 1

Βί 149, 21 Μί 221 , 12; 255, 5

ΡΗ 26, 9; 57, 28; 79, 1 ΤΗ 164, 4;

14; 172, 21 μ; 174, 8; 189, 16

β/- ρβηενα ηοτηΐηυ,ηι ρεττηηίαία

ραίίϊηι

ρεηετα νετΜ: ε{ εοηίιιςαίίο, ρααϊ-

ηηηι
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■€ΕΝΕΤΐνν8: ο{ οα$κ$

ΙΝΌΙ0ΑΤΐνν8: ΰ{ οοηϊη^αίίο βί

τηοάϊ

ΙΝΡΙΝΙΤίννΞ:

ειιτη αεου,Βαϋχιο ϊηΒοΙβηίετ ρο$ϋν$

Ας 8, 21; 16, 19 Αη 60, 12 ΑΜ 11, 4

Ιο 153, 4; 22 ΡΗ 14, 21; 27, 30;

50, 7 ΤΗ 177, 1-3; 194, 10

χιιιη ηοτηϊηαϋηυ Α Μ82, 4 120, 14

■οιιτη ίν τφ Αρ 4, 15; 5, 15; 6, 9;

14; 15, 13; 18, 19; 22, 9; 24, 10

Ας 4, 25; 26; 5, 23; 6, 17; 22;

7, 24; 8, 19; 15, 23; 18, 29; 31,

18 </ 11, 10 ΑΜ 66, 5; 68, 2; 85,

12; 116, 11; 13 Ιο 168, 29 Μί 250,

8 Ρ/ι 20, 2δ ο( ΒI 134, 25 βί

129, 27

■οοίββίϊηηΒ Ιο 161, 17 Μί 227, 8 .ΡΛ

61, 1; 72, 15 ΤΗ 159, 10; 215, 5

Βη 301, 8 (σκέπτομαι) Ιο 179, 8

(έπισπενδω)

βηβτη εΐαηΐβΰαης ΑΜ 66, 11 Μί 225,

12; 226, 10 Ρ/ι 9, 4; 23, 10; 38, 4;

9; 17; 74, 1 ΤΗ 112, 2; 125, 9;

127, 8; 171, 9; 180, 5; 185, 5;

187, 13; 188, 11; 190, 21; 22;

198, 2; 204, 8; 213, 24; 217, 19;

228, 15; 229, 20; 232, 14; 242, 21;

263, 6; 264, 7 ; 285, 8

αάίββίο βονλόμενος ηεί Ο-ελων Αη

59, 2 (ο/1 ηαττ 365 , 25); 62, 15

ΑΜ 105, 7 5ί 129, 23 Λίί 220, 2;

225, 12 (Σ/); 236, 10; 237, ί .Ρλ

9, 4; 20; 15, 1; 44, 7; 61, 14

(ί/8) Τ/ι 101, (5; 129, ίί; 173,

14; 185, 5 ϋ/1 140, 15

νιίετροίίίο τον Αρ 30, 6; 32, 7; 8

Ας 25, 29; 29, 16; 30, 22; 32, 11

ΑΜ 69, 1; 71, 1; 81, 5(?); 90,

11; 93, 9; 99, 2; 6; 113, 1 ΡΑ

122, 3 Βί 140, 31; 141, 18 Ιο

212, 10; 12 Μί 218, 6; 228, 2;

240, 1 Ρ/ι 9, 6; 15, 3; 28, 25; 33,

8; 39, 11; 48, 1; 53, 22; 61, 2;

3 (ί/·14); 6; 72, 4 ΤΗ 112, 2;

147, 2; 160, 13; 169, 18; 249, 11;

255, 14 ; 260, 3; 3-4; 17; 270, 4;

280, 5; 285, 9 Βη 294, 16; 295,

55; 26

οοΙΜεταί\ΐΒ Αη 59, 8; 60, 18; 62, 8;

15 Βη 300, 13 (?) ο( "να

Ι1ΤΤΕΒΑΕ οοηχειυ,αίαε αηί τεάϊη·

ίεςταίαε γιγνώσκετε Ρ/ι 74, 10 ΌΥ

γίγνεται ΡΗ 75, 3 (£>7ν) γίγνεσ&β

ΡΗ 75, 15; 83, 21 (ϋ) σμικρότητα

ΡΗ 85, 19 ΤΗ 121, 10; 211, 18;

232, 16; 250, 5 ; 270 , 6 (ί/Ί8)

σμικρύνω ΤΗ 125, 20

Ιϊίίεταε αάάϊίίεϊαβ άρίκτψ Ας 2, 18

ΒΖ αρκτρω Αρ 2, 10 αροστρα ΤΗ

103, 9 (V) ανΚήστρια (-ίατρια?)

ΤΗ 108, 1; 14 αύλιστών ΤΗ 104,

6 {α -ηστών??) λεχσ&έντα ΤΗ 111,

4 ((7) ηγρευγον, πορενγόμε&α ΑΜ

68, β; 70, 12 (ΰ) έγάν ΑΜ 93, 9

(Β) νπνιαχνονμενος Αιι 63, 30 ιν-

δρνν&η ΤΗ 267, 7 άνεγνέγκωμεν

ΑΜ 98, 3 (Β) ϊγκλείψας ΤΗ 261,

16 (V) συνμπολιτενομαι Ας 30,

14 (Β) αννγγενών, αννγκενεϊς Ας

32, 27; 30, 24 (5) αννίληψ^ναι

Ιο 197, 11 (Ρ) ενεγκεν Ας 30, 8

(β) ΡΗ 73, 25 ί-ί 82, 21 (Β)

λαγχνεΐας ΤΗ 120, 11 (Ο) Ιέγξας

ΤΗ 119, 2 (5) έ'λε^Ιαν Λ Λ/ 81,

14-15 ένεγκατίλιπε ΤΗ 171, #

ένεγκωμίασεν ΤΗ 206, 23 ϊμπλεον

ΤΗ 104, 3 (5) Σιμφόρον ΤΗ 269,

3 (σημφ- Β) λιμβάνον Ας 13, 25

(λυμ,ί- Β) ημβλει ΤΗ 108, 2 (Β)

γάμβρον ΤΗ 109, 2; 110, 15 (Β)

ανλλημφΟ-ηναι ΑΜ 68, 12 αϊ λήμ-

ψομαι ΡΗ 87, 21 (Β) καταλαμβεΐν

Ας 23, 24 (Β) β/" βοηίτιςαίϊο

άμείμψαο&αι ΤΗ 271, 2 (Κ) σχεν-

δόν Ας 16, "20 (Β Ζ) ίντέκτονα(?)

ΤΗ 101, 6 (Β)

ΙϊίίεΓαε ρταείετηιΪΒΒαε νγείαν ΤΗ 121,

4 «Ζ ταμεία />Λ 80, 22 ΤΗ 115, 7;

243, 8 ο[ 223, 13 φονεόντων ΑΜ

113, 3 Λερε^σατε ΡΗ 54, 19

κλα&μός Ας 18, 22 (£) 99,

13; 115, ϋ -ΡΛ 64, 27 άνάπαοον

ΡΗ 87 , 20 (Β) έ&ααάμψ Ας 32,

21 (Β) προξνν&εΐη Αη 59, 21 δι-

ζενχ&ήναι ΤΗ 241, 4 όιδσκοντα

ΤΗ 242, ί3 ?άλα£ Λ™ 53, 9 <τ?>/£

ΑΜ 82, ί<?; 83, 5 ανσφιξον ΡΗ
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13, 3 σφίξον ΡΗ 83, 25 ψΕΡ)

περιέσφιξα ΤΗ 255, 16 (5) ϊλεξον

ΑΜ 80, 3 (Μ) έλέξης ΤΗ 146, 10

(Β) έλεχ&είς ΤΗ 167, 14 (Ό)

εναπλαχνίαι ΤΗ 131, 2; 142, 14

(Τ) έπισπλαχνίο&ητε ΑΜ 98, 11 -

12; 115, 8 (Μ) 9ιγάνοναιν ΤΗ

118, 5 (6') ενηγελίσαντο ΤΗ 136,

22 (77) πέψον ΡΑ 125, 11 ΤΗ

134, 4 (Β) άπέπροα&εν ΤΗ 205,

16 (Ρ) πάπολλα ΤΗ 164, 1 (β)

Λ/αυρν ΑΜ 82, 9 (£) ίπραμα-

τενσατο Ιο 202, 7 εψενον ΡΗ 56,

21 ίί 85, 16 (ΌΕ) οτερικόμε9α Α<ι

26, 27 (Β) νεανίκοι Ιο 210, δ έμ-

φανίθ-ητι ΡΗ 65, 2 βλαφημη ΡΗ

13, 4 περνάς ΡΗ 62, 21 (β)

ΙίίΙβταβ Ιοΰο τποίαε ακτρψ Ας 2, 18

(Α) σμίξαντες (? αμΙγω?) ΡΗ

61, 1; 19 βαλόντες (λαβ.) Απ 59,

16(?) ΡΗ 23, 37(?) »έλοντες (έλ&.)

ΡΗ 44, 5 όπλίτας (πολ.) ΛΜ 101, 4

£αμ/9ών (/?αθμ.) ΤΗ 109, 11 (Χ)

άπβ/χ<5ν?/ν (άμπεχ.) ΤΗ 153, 14 (Ρ)

τε*' αν (τέκνα) ΡΗ 73, 25 Άβάμνης

(Αμβάνης ο( 99, 7; 101, 5 «Ζ) ΤΑ

102, 6 σβένειν (οέβειν ο/~ οοηίιι-

ί/αίιο) ΡΗ 44, 17 ϋ-ράοος ΤΗ 251,

11 (Ζ)

Ιΐΐΐβταβ ρβΓρβΓατη (/βηύηαίαβ βαλ-

λόντες Αη 59, 16 Ας 17, 21 (Α);

19, 23 (ΑΕ7) ΑΜ 66, 9; 11

{Β); 96, 4 7ο 154, 17 ΜΙ 218,

7 ΟΡ) ΡΑ 21, 3(?); 44, 9; 48, 5;

61, 2(?); 70; 73, 6; 83, 16 (Γ)

ΤΑ 147, 16; 226, 7 (7>ί/); 262, 15

μέλλει Ιο 215, 4 ( ΓΓ) μέλλων Λ?

24, 20 [Β) απεαχάλλψ ΑΜ 74, 6

περιπολλών Ιο 162, 4 κωλλντικον

Ας 12, 2/ (κολλψ Ζ) άπώλλεζο Ας

10, 13 (5) /ο 186, 9 (ΜΒ) Μί 247,

3 (/>) ΤΗ 158, 17 (Υ) ύπο^υλλ/-

ζοντα ΤΗ 180, 16 (Λ V) καλλός ΡΑ

117,20; 121,12 (7) πολλνς ΑΜ114,

7 Μ( 224, 9 7% 3, 3; 34, 50 ΤΗ

277, 16 (5) Λ3 16, 20; 23, 23;

24, 21; 28; 28, 15; 35, 16 (Β)

Ιο 196, 8 (Ο) ΡΗ 34, 30 (Γ); 67,

9 (Ο) μάλλιοτα ΑΜ 107, 13 (ΜΝ)

ΤΗ 105, 10; 160, 19 (Β); 162, 11;

181, 15 (Βϋ) πάλλιν ΑΜ&1, 8; 16;

77; 69, 11; 74, 3; 93, 4; 14; 116, 3

7ο 194, 13 (Ο) πόλλις ΑΜ 69, 7;

116, 8 άλλ»?λλοι>ς Λίϊ 221, 7 (ί")

Μέλλοντες ΡΗ 61, 14 (Γ7) άφελλό-

μεναι ΤΗ 173, 2 (Γ) βδελλνγματα

ΡΗ 50, 7 (7?) ο^λλεχξας ΡΗ 62,

22 (7>) ελλεγχοι ΡΗ 85, 25 (ί">

έλλέγχειν ΑΜ 91, 73 (#) ΤΑ 146,

10 (Β) μεγάλλψ ΑΜ 116, 9 μεγαλ-

λεώτψος ΤΗ 270, 7 (Ζ) άπαλλά

7ο 195, 4 (6') Φίλλιππος ΡΗ 61, 5

(δ) άλλαζονε/ας ΤΑ 280, 7 (ΤΟ

άλλη&ώς ΑΜ 72, 5; 76, 74 'Λρτε-

μήλλα ΡΗ 24, 37 Νερκέλλας ΡΗ

34, 11; 12 άναλλν&ήναι ΑΜ 99, 7

άπολλειφθ-είς ΤΗ 112, 8 (Υ) κρεμ-

μάμενος Ας 12, 19 (Β); 24, 26;

26, 23; 24 (ΑΒ); 29, 13; 31, 25

(Β) Ατη 56, 12 ΡΗ 55, 13 (Γ);

58, 1 (6'); 10 (07); 58, 19; 21;

61, 9 (Γ); 62, 8 (7); 71, 1; 72,7

(Ρ07); 71, 13; 18; 20; 73, 19;

83, 17 (Τ); 74, 4 (Ρ 7); 75, 6 (Ρ)

ΤΗ 171, 20 (Ρ); 172, 15 (0ί/Γ);

18; 21; 173, 2 (77); 7 (7>?7Π

μονογάμμων Μί 219, 4 (7^) οίμ-

μοί Λί< 247, 3 (70; 12

ΡΗ 97, 35 (77) κατάκριμμα Ας 36,

18 (7?) κεκραμμένων Μί 257, 9

(7Λ4) τεταμμένος Μί 244, 6 7>Λ

58, 11 (7) νποβεβλημμένην ΤΗ

237, 11 (Ό) έκκεχνμμένον ΡΗ 93,

7 (77 ? αο »7/ί» χννω?) πολνμμορ-

φος ΤΗ 161, 14 (Γ) εΥεννετο ΛΛΓ

68, 72; 74, 7; 94, 72; 72; 99, 2;

100, 7 ΤΑ 142, 18 (Υ) γεννήσεται

Ιο 201, 6 Μί 220, 9 (Ε) ΡΗ 84,

3 (6') ΤΗ 146, 9 (Γ); 163, 13 (Υ);

250, 21 (Σ/) μονογεννή Ας 2, 23

(7?) άκίννηνον Αη 59, 2(7 επιννον

ΑΜ 65, 8; 96, 10 (Ο) κοινωνήσαι

ΤΗ 160, 13 (χυτν- 7) κινννρα

ΑΜ 86, 6 (Ο) άποτινννεις ΤΗ 218,

72 - 74 ονδεννός ΤΗ 106, 6 ( 7)

τνγχάννει ΤΗ 122, 3 (Ρ) προσέδεν-

νον ΑΜ 68, 9 (0ΜΝ) σννηγμέννοι

ΑΜ 65, 4 (IV) συννανζ^αας ΛΛΓ
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115, 7 τωννονν Ιο 201, 10 έννοοφ

Αα 17, 23 (Φ) άποστερρεϊν Ιο 168,

25 (β) στερρισχόμε&α Αη 61, 1

ίφρουσίν ΡΑ 73, 9 (Ο) άπβρρι (έπαΐ-

ρει) ΡΗ 10, 1 χαταρράαομαι Ρ/ι 62,

11 (Ρ) τνρραννία Τ/ι 162, 11 (Υ)

ερριφος Ρ/ι 58, 14; 71, 16 (Υ)

αρροτρα Τ/ι 125, 5 (β) άνωρρνξας

Τ/ι 238, 10 παρρονσίαν Τ/ι 145,

4 (Γ) ρρήματα Α<ι 13, 19; 16, 23

(Ρ) χρίααις Α<ι 28, 20 (Β) ΚαΙα-

ααρος Α<ι 28, 24 (β) άποφνσοών

Ιο 186, 2 (Μ) ίρόσσον ΛΓ< 242, 3

(Ρ) μεΙΙΙσημβρινόν Τ/ι 101, 8 (ϋ)

τρισσίν ΑΜ 88, 7 (Μ) ηρόσειααι

(πρόσαειααει) Αη 60, 8 εδράα-

σωμεν Ιο 194, 20 ((7) ζόεισααν

Ρ/ι 9, 10 (Γ) χαταράοαομαι Ρ/ι

62, 11 ((7); 67, 13 (6Τ); 68,2(6')

άλλα^σσοί'ταί Λ/ί 221, 1 παρα-

δίδοασται Αη 6, 17 (Β) δνααωπώ

Α$ 32, 14 (Β) πρόσσεισι Αη 60,

8 είαστήν ΑΜ 88, 9 (Λ); 108,

14 (;¥) ε/οστό ΤΗ 133, 9 (Λ)

είσοδ Τ/ι 284, 1 τηααΚιτιεων Βη

300, 9 (£)) άδελφφσαον ΤΗ 136, 3

. τρυττάνας ΤΗ 103, 10 (Λ) ΖΖλάτ-

τωνι Μι 249, 2; 250, 2; 252, 4;

6; 5; 254, 6 ά« %ΙΙο χράβαττον

ϋ( ΐηί'τα

ΙίΙΙβταβ ρβτρβΓατη ηοη {/εηιΐηαΐαβ

περιονσαι ΤΗ 173, 1 έξέβαλον ΑΜ

66, 2; 89, 10 Ιο 196, 20 ; 210, 9 (Ρ)

Μί 242, 12 Ρ/ι 4, 24 (Ρ); 40, 13;

44 , 25 ο[ 25 ΤΗ 115, 10 (Χ);

117, 7 (Γ); 144, 8 (ΑΕΧϋΥ); 13

(17); 236, 16 (ί/) ψ<*λων ΛΛ7 68,

1; 90, 7 (ϋ) ΜΙ 219, 12 (Ρ) χό

λος Λ 183, 26 (β) ΤΑ 184, 2

(Γ); 193, 3 (Γ) περιχαλές ΤΗ

226, 1 (I/) χόλων ΑΜ 81, 1 (5)

χαλίατης ΡΗ 36, 18 (Γ) ΤΗ 163,

1 (ί/) Κάλιππον Ιο 161, 26

πολ^ϊ ΡΛ 117, 6 (Β) ΤΗ 123,

9 (Α); 185, 19 (Γ); 226, 19 (ί/);

275 , 8 (Γ); 277, 17 (Ρ) Ρη 299,

16 {Μ) πάμπολα ΡΗ 3, 25 (V)

ΤΗ 110, 2 (ΡΧ); 164, 1 (Ρί/Γ)

άπόλνται ΑΜ 108, 1 ΡΑ 2, 15 ΓΑ

121, 11 ({/) μέλίτε Λ? 27, 17 (Β)

Αη 60, 8; 62, 10 ΑΜ 71, 2

/ο 157, 4 (Ρ); 191, 23; 209, 5 ΤΗ

153, 1 (Κ); 235, 16 (Ρ); 280, 2

(Γ) άπατων ΡΛ 124, 5 (Γ)

ΛΛί 78, β (1>) Ιο 152, 13; 16 (Η7)

ΡΗ 41, 9 (Γ); 57, 16 {ϋΥ); 92,

35 (Λ) ΤΗ 131, 6 (Ρί/); 153, 7

(ί/); 165, 9 (Γ); 168, 1 (ΡΡΙ/ΓΓ);

178, 14 (ί/); 179, 18 {ϋΥ); 183, 9

(Όνγ, 195, 3; 197, 14; 201, 22;

202, 8; 214, 6; 233, 5; 243, 7 (Ι/);

289, 4 (.4) έξαποστέλω ΑΜ 67, 14

ΓΑ 128, 12 (Ζ); 129, 3 (ΧΓ)

έντέλομαι ΑΜ 116, 4 οχνλεο&ε

Ρ/ι 36, 2 ( Γ) άπαλόασομαι Α%

30, 19 (Λ 5) ΛΛί 66, 6; 13; 106, 9

/ο 160, 3 {Ρ); 174, 17 (β) Μι 220,

11; 225, 8 (Ρ£) ΡΑ 38, 12 (V);

55, 17 (Τ); 75, 1 (ΡΥ); 2 (Γ);

11 (ϋΥ); 20 (ί1) ΓΑ 111, 3 (V);

16 (/!); 172, 3-4; 203, 16; 216,

9; 249, 6; 8 (ί/); 259, 11 (V);

264, 5; 280, 6 (Κ) άπαλαγής ΤΗ

270, 8; 271, 13 {Κ) άντάλαγμα

ΡΗ 73, 4 (Ρ(7Γ) ΓΑ 188, 7 (Ρί/Γ)

όλον ΓΑ 168, 9 {V) άλ' η ΤΗ

103, 2 (Γ) «λοίαπ% ΓΑ 106, 3

(ΤϋΥ) ηλοιοντο ΑΜ 66, 5 (Λ Λ/Ρ);

12 [Ε) Μι 225, 8 έχολώντο ΑΜ

102, 15 (Ρ0); 103, 5 (ΡΕ0);

80, 2 (#Ρ) ΡΗ 77, 6 (Γ) ά/α-

λ/ών ^ 24 , 25 (Ζ) χρνατόλον

ΜΙ 255, 4 (Ρ) χρνσταλονται ΡΗ

13, 5 (Ρ) φι·λα Λ/< 224, 10 ΤΗ

110, 1 (ΑΡ) φελον Ιο 159, 2«

Έλάδα ΡΗ 3, 29; 31; ί, 8 Τέρ-

χνλον Ιο 180, 7 Λ/αρχ&ου /ο 161, 1

Μαξιμίλα Α<ι 29, 26; 35, 9 {Α)

Αη 63, 7 (Ρ) σνλημφ&ψαι ΑΜ

68, 12 συλίξατε 97, 8 'έλαμ-

ψις Αρ 34, 7 (5) χόλνμα ΡΗ 8,

7 (Ρ Κ) ^ρεμάτων ΤΗ 174, 8 (Ρ)

σνγγραμα Βη 297, 25 τεταμένε

ΤΗ 164, 5 (β) άνημένψ ΤΗ 143,

5 (Ρί/) τεθ-λιμένοις ΤΗ 128, 7;

129, 10 (£); 130, 3 (Ρί/) ίρριμέ-

ναι ΤΗ 180, 8 (β); 192, 13 {ϋ)

άποχεχρνμένονς ΤΗ 192, 5 (β)
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καμνονοα Ιο 164, 11 (Κ) γενη&ή-

ναι ΑΜ 82, 4 {0) γενα ΡΗ 43, 27

(Ρ); 60, 21 (Β) έγγενών ΤΗ 193,

9 (ϋ) τνρανίαν ΑΜ 71, 11 (Ε)

ΤΗ 162, 11 (V) ΡΗ 65, 14 (ϋ)

γέενα Ιο 214, 6 (Ρ) Μα ΑΜ 94,

2 (ΛΛ) άποκτίνωμεν ΑΜ 101, 15;

113, 5 οβεννει Μί 243, 2 κορένων

ΤΗ 265, 13 '/ωάνοι; /ο 155,

9; 158, 16 (Ρ) ΡΗ 58, 21 (Ό)

ευραμενεκρονς ΑΜ9δ,5 (Ν) παρα-

ϋ-αρννοντος Ιο 188, 13 (Β) &αρών

ΤΗ 271, 3 (2?) άραβώνας Ιο 205,

17 (ρ) ΤΗ 171, 2 {ΡυνΥ) παρη-

αίαν ΤΗ 196, 17 (Γ) έραπίσ&η

ΡΗ 62, 2 (/>£) 77ί 108, 7 (ρταβίετ

ΟΤ) εριψαν ΡΗ 56, 7 (5); 98, 27

(27) περιερηγμένψ ΤΗ 179, 17 (Ρ)

έξερΐζωοα ΤΗ 256, 6 (ρταβίβτ £))

ερεεν ΤΛ 180, 15 (ί7) θολάσ^ ΛΛ/

88, 4 (5) π/σ^ Μί 240, 9 (Ρ) γλωσό-

κομον Μί 251, 6 (Ρ) άβυσος ΡΗ

43, 20 (Τ); 64, 16 (Γ) τέοαρσιν

ΤΗ 278, 2 (Κ); 279, 5 (Ζ) ΑΜ

113, 2 ΛΛ 218, 8; 231, 2 (2^ τα-

ράοονται ΑΜ 73, 17 (61) διατά-

σεσ&αι Αα. 36, 8 (Α) ΤΗ 127, 8

(ί7?); 161, 6 (Κ) Βη 296, 23 (Β)

φνλάσουοαν ΡΗ 69, 11 (Ρ) μετη-

λάαετο ΑΜ 66, 6 (ΑΒΡ) έκτινά-

σεται ΤΗ 109, 10 [Χ) έκπλήσομαι

ΤΗ 120, 5 (ί/Ζ) Λεχάρασεν ΤΗ

127, 7 (Λ777Χ) κηρναεις ΤΗ 141,

17; 155, 22; 168, 4; 236, 21; 246,

27 (10; 160, 1 (V) περισοτέρως

Ατη 49, 9 (6') όιακόνιοαν Μί 259,

5 {Ρ) ονσημα Βί 131, 16 7% 78,

27 δνσεβονς Ιο 162, 3 (Β) πρό-

σννε'λϊυσίΐ' 7ο 182, 5 (Λ) πρόσχες

ΑΜ 66, 16; 80, 2,5; 91, 11; 96,

13; 108, 2 {ρναβίβν 0); 9 7% 18,35

( V) ΤΗ 108, 8 (ρταείβΓ ΟΡΤ: ^8)

■#?ϊ 299, 24 εϊοννάντησιν ΡΗ 21, 28

(V) εΐατρατιώτον Μί 232,^20

οφιγγός ΑΜ 81, 13 (ΛίΛΟ ολωοω-

ματικψ Ιο 202, 23 κρίαισον Αη, 28,

20 (23) Αη 61, 15 (Ρ) βασιλενσου

ΡΗ 31, 14 (Κ) όεσμοΰσου ΡΗ 46,

18 (Υ) ίονλουσου ΡΗ 85, 24 (ί1)

«άλλουσου ΡΗ 25, 36 (Γ) κρβτά-

σον ΡΗ 30, 9 (Κ) κρνπτειαον Μί

239, 14 (Ε) πλανήααντόαε ΡΗ 49,

22 (ί/ 7) λί£α<χοί ΓΛ 174, 7 (ΡΖ)

άπεκάλνψάαον ΤΗ 140, 2 λάχον

7% 44, 14 (Ρ) έκληοιών Αρ 1, 6

(ί>) Μί 220, 8 (£) ΦΟ/πον ΡΗ

28, 26 (Γ); 77, 10 (Ρ) δαπενααν-

τος Ιο 155, 3 κηρντειν Αη 29, 14

(29) ή).ατώ&ης Μί 230, 4 ίμφρα-

τέσ&ωοαν ΤΗ 280, 5 (Γ) σι^τε"-

τωσαν ΓΛ 281, 12 (Α) ίπνρετε Ιο

182, 13 (Λ) <·/" ίί/ρτα κράβαττος

(αάάβ ΤΗ 171, 6 κράβατον Ρϋ

χράβαττον Υ)

Ιχίίβταβ ρβΓηιαΙαΙαβ α βί ε ταχνά-

σασ&αι Αη 30, 9 ( V) έκα&έρισεν

ΑΜ 77, 2 2?η 299, 14 (Γ) τεσσε-

ράκοντα Μί 218, 8 (ί/) μνσεράς

ΡΗ 48, 11 (2?) Ονεσπεοιανός Ιο

151, 5; 12 α ^γλ ο καλάσεις ΡΗ 57,

25 (Τ^) «ί (ί' β ε ??) /»/·0 αν έπαΐσατο

ΑΜ 84, 5 (ϋ) ε βί η πά&εοις Αρ

23, 13 (0) Λ? 23, 22 (Ε) άνεπε-

ρίαατον Ιο 214, 13 άπεχ&ές ΤΗ

171, 25 ^αλκείόνίΟί 77ί 220, 1

διαννκτήρενον ΤΗ 283, 4 (2ϊ) πα-

λινγενηοίαν Ιο 158, 2/ έγήνοντο

(?-/-??) Λ/ί 217, 2 - 3 ε βί ι ήκόν-

τεοεν ΡΗ 70, 23 τιχνάοασ&αι Αη

62, 15 (? €/ 10) Αίγιάτης Αη 59,

10; 62, 12 γενί&λιαι Ιο 172, 15

νιανίοκος Ιο 174 , 20 σβισ&ήτω

Ιο 214, 5 - 6 έπιτί&ώοιν ΤΗ 273,

11 <2ί τέοααρις β[ άββίϊηαίϊο ε

ριο ν αφερά ΡΗ 54, 12 (IV); 27

(ΌΕ); 62, 21 (Ε) ο βί ον νπψ

κοον ΑΜ 98, 15 (Ρ) ήκονλον&ή-

οαμεν ΑΜ 66, 15; 78, 12 (Μ);

113, 8; 9 (ΜΝ); 115, 1 (Μ);

9 (ΜΝ) Σάτονρον Μί 223, 8

γ ρΓΟ χ ενωγηΟ-εΙς ΤΗ 105, 1 (£))

<ί ρΓΟ ρ αφνδών ΡΗ 73, 25 {Β)

κρτο γ σννγκενεΐς Αο. 30, 24 (Β)

οφίγκης Α Μ 81,' 13 ν ρ>·ο λ έν-

9-όντα ΤΗ 101, 4:{ϋ)πρΓθβ κατα-

λαμπάνει Α% 23, 23 (Α) τ ρτο δ

οαντάλια Ιο 215, 4 φ ρτο χ (??)

σνναφ&ϋ ΤΗ 171, 11; 251, 18
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ι ρΓΟ γ μειάλως ΡΑ 123, 29 (Β)

ν βί β ανρας ΡΗ 22, 20 $ανδι-

ο»έντα Αρ 13, 13 (Μ8) ΑΜ 71,

16 (ΜΝΕ) σενασθηναι Ας 3, 26

(Β) εναλον ΑΜ 65, 4 (Ε) τανλαν

ΑΜ 68, 6 (ΒΟΜΝΕ) ; 10 (Β) Μανρή

ΑΜ 82, 9 (Ε) ένόα ΑΜ9Ί, 13 {Ε)

ΈνραΙα ΤΗ 108, 5 (Ρ) ενδομος

ΤΗ 110, 4 (ΒΧ) άπολανεΐν ΤΗ

145, 18 (Χ) έβλαβεϊσ&ε ΑΜ 81,

9 (Ο) έξέβρωμεν ΑΜ 102, 6 (-αίβ-

Ν) αβριον ΑΜ 104, 4 (Λ^ άνα-

πάβεα&αι ΡΑ 119, 6 (Γ) ΓΛ 164,

9 (β) νε/ίον Λ 194, 13; 196, 4 (6')

χορέβων Ιο 198, 6 (6') παρεδρέβει

Ιο 202, 15 (Ο) ^λει ΓΛ 108, 2

(Λ) γάμβρον ΤΗ 109, 2 ; 1 10, 15 (β)

κατασκεβάζει ΤΗ 191,6; 10; 192,

6 (Γ) ν ργο π? ψ? ενεσ&αι ΤΗ

277, 3 3)

#σ ρρ &αρρων Ααίί, 7 /ο 188, 13

ΡΗ 37, 5 ΓΛ 262, 10; 271, 17

-ρσ- ΡΑ 124, 11 ΡΛ 33, 1 ΤΗ 193,

9; 196, 17; 251, 11; 262, 10 ; 286,

8 άρρενικήν ΡΗ 16, 9; 20, 14 ΤΗ

142, 16; 166, 8; 237, 19 -ρα- Ιο

169, 15 μνροίνη ΤΗ 107, 10; 110, 2

οο <!ί ττ (ζ) γΧώττη ΑΜ 93, 18

(οο ΒΜΝ) ΤΗ 109, 9 (αα Χ: ο[

100, 6-8); 172, 15 (οο ί7 ο(

19) κρείττονος Αα 38, 11 /ο 177,

15; 184, 19; 192, 18; 23 ΡΗ 22,

27 ΤΗ 121, 7; 206, 7 ; 210, 16;

227, 4 ; 233, 12- 13 ; 241, 1 ητ-

τονες ΤΗ 257, 13 αήττητος ΤΗ

157, 10; 201, 19; 268, 13 ήττη&$ς

Αα 40, 4; 42, 1 κ^ρνττείς Αρ 8,

14; 9, 15; 16 (^ 29, 7) Λ? 9, 27

(σσ Σ/) Λ»ί 47, 23; 48, 6; 49, 21 Μί

235, 2; 13; 240, 5 (</δ); ;5 (ρ/- 15)

.ΡΑ 13, 5 - 7; 19, 10; 22, 27; 71, 9

ΤΗ 105, ,5; 106, 10 (/Τ); 133, 6

(5Τ); 139, 10 (σσ ΟΏΕΡΒΌΥ);

141, 17 (-ΚΤΧ); 142, 3 («); 150,

26; 155, 12 (Ρ); 22 (ΰ) ; 160, 1 (Λ);

165, δ-ί>; 168, 4 (Ρ); 175, 13

(177); 15 -17; 19- 20; 194, 15 (Ρ);

203, 3; 236, 21 (<τ ί/); 244, 5;

259, 3; 8; 280, 6 (ΚΒΥ); -οο- $ΐπ£

χιατ 234, 19 αο $ϊο ρααϊιη δια

πράττε Ιο 165, 22 ΤΗ 118, 1; 148,

11; 151, 13; 22; 167, 17; 178,20;

191, 5; 6; 192, 8; 17; 193, 8;

194, 12; 195, 7; 10; 200, 17; 18;

201, 27; 209, 14 ; 217, 5; 218, 24;

241, 19; 262, 2 διεοπάραττε Β(

133 , 24 (</ 20) ΤΗ 287, 2 ίπέ-

πληττον Ιο 153, 20-21 (ο/- 20);

154, 16 (Α) ΤΗ 120, 5 («); 279,

10 (ΚΒΌΥ) μετηλλάττετο ΑΜ 66,

6 (ΝΟ) ΤΗ 249, 8 (ε/Τ 4) φρίττε

ΑΜ 109, 13 (Ρ) Ιο 190, 17 ΡΛ

63, 4 έφυλάττοντο Ιο 197, 3 (£)

ΓΛ 183, 1 (Ρ); 202, 11 (-οο- V) ε{

157, 4 έπνρεττε Ιο 182, 13 ταράττων

ΓΛ 287, 2 σνριττέτωσαν ΤΗ 281,

12 φραττέο&ωοαν ΤΗ 280, 5 λί-

μώττων ΤΗ 252, 10 ήλαττώ&η

ΤΗ 196, 1; 212, 3; 253, 4 τετρα

141, 27 βράζει ΤΗ 122, ί (ί/- 1)

ΙίΙίβταε αΒΒΪτηίΙαΙαε (?) άν&ντατε Ας

30, 12 (5) άΪ8$ίπιϊΙαΙαβ πλφρενς

ΑΜ 70, 1; 11; 85, 7

ΙϊίΙβΓα ν ρατα^ο^ιεα (ε(ρναβ/'αΗο) οτη

Αρ 5, 10 Μ 16, 9; 16 ηκονοε; 18, 20;

19, 19; 20, 8; 24, 16; 26, 8; 27,

5 δ Ας 2, 19 παοι ΒΥΧ 8, 22 Ζ 8,

27; 28; 9, 19; 20 ίστι V 10, 19

νΧΚ 17, 23; 19, 23 15Ϋ'Χ 20, 18

νΧ 20, 19 20, 22; 22,

16 νΧ 22, 18 υνΧΕ 28, 27; 30,

18 νΧΆ±,ηΑυΒΕ($οΓπαρέ"δωκεν)

35, 10 λεληΜοι ¥Χ εμ«θ·ε Β 35, 13

ΧΒ 35, 16 έρευσε ΓΛΓ36, 15 Ρ 36,

18 (Γ) Αηι 48, 8; 22 Ο ΑΜ 66,

17 # 66, 18 6' 67, 7 £ 67, 8

ε^λ^ε Β 68, 18; 69, 5 Ε 69, 8

κερασί Λ/^Ρ 70, 5; 6 Ε 72, 12

ΛΤ 73, 2 £ 73, 3 ΝΕ 73, 12; 14

Ε 73, 15 7ν 73, 18 είπε 74, 9 Ε

74, 17; 75, 2 Ε 75, 6 Λ/(7 76,

6; 11 £ 76, 14 εΖττε 2£Ε 76, 15

«. ίοτι μόνον Μ 76, 16 ΕΜ 77, 3

ΟΕ 78, 1 ; 79, 3 ίπο^σε Ε 79, 4

Λί£ 80, 10 ΒΒ 81, 4 σννέλ&ωσι Λ

81, 13 ΡΛ 81, 14; 82, 1 £71/ 83, 5;

13 84, 3 6' 84, 4 ϋΒ 84, 5 6'

84, 6 Μ 88, 3 £89, 14; 90, 1 (790, 4
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18(7); 94, 13 (? </ 1-3); 95, 13; |

100, 3; 105, 18; 111, 6 (</"6) ΡΗ 9,

27; 13, 27; 17,4; 28,8; 35,24(?>; .

39, 1 (β/ 38, 34 - 36); 46, 22; 73, «; |

9; 84, 24 ί? / άφτ,σ^Τ) ΤΗ ΙΟδ, 7;

110, 10 (77); 114, 3; 118, 3; 122,

12 (ίί&ταί ί"); 123, 1; 129, 2

(άποοτε>Λ> 0); 141, 7 ί/8(?); 145,

24; 16 (</ 26); 146, 24; 152, 15;

155, 12 (</ 13); 159, 22; 160, 10;

170, 9; 175, 9 (</ 9); 185, 12(?);

211, 19 (? / &φ^7); 214, 13

(</23); 219, 2 (ί/·2); 242, 2.5; 244,

2-3; 257, 24; 258, 16 ; 259, 7;

262, 6

οοηίιιηεΙίιΐΗΐ αοτίίίί ρτο τηάίεαίϊηο

(νίητί Αρ 21, 16 Αα 20, 25 Αα

43, 11 Αΐη 48, 1; 49, 19 ΑΜ

69, 10; 74, 7; 78, 8; 81, 20;

90, 22; 93, 10; 12; 105, 27; 113,

2; 4; 115, 4; 14; 116, 3; 4 .ΡΛ

118, 16; 18; 121, 23; 123, 29 Ιο

182, ΰ; 205, 15 ; 209, 3 ϋί< 222,

6(7); 231, 15; 241, 1; 8 ΡΗ 10,

18; 13, 13; 24, 33 ; 26, 27; 28, 22;

29, 2; 32, 17; 40, 23; 70, 1; 2;

77, 3; 78, 7; 8; 79, 2; 23; 80, 15;

17 ΓΑ 110, 15 (δοξάαωσι £); 111,

13 (? ; <5ναλΰσ«); 137, ί>(?); 141,

9; 148, /; 152, 15; 193, 11; 211,

22; 24; 213, 7; 220, 10 ; 225, 9(?);

228, 8; 238, 11; 240, 7 ; 242, 5;

248, 9 ; 259, Λ ; 260, 4 - 5 (αχα^ώ);

268, δ; 285, 6 (άπέλ&ω καΐ Κ); 6

2?η 295, 8 ο[ Ιο 170, 26 βί 26 Μι

232, 8 ; 236, 1 1 («τ άνέλρς,άκ% ? ? ?)

/>/< 24, 81; 34; 27, 28; 51, 3

ηηΐΐα αϊ ΤΗ 127, 5 γένηται Κ

γενήσεται Ρ; 160, 14 ι·ί 14 ; 168, 6

βΐ ΰ; 219, 2 α 2; 229, 24 (I δέ-

ξωμαι?) ο/εΐ βΐ βοηίιιραίίο (τηοάΐ,

Ιαηροτα)

τηοάί: ο[ ϊηβηϊΙΪΗΗί, ρατίχηρίηπι

ΝΥΜΕΚΙ .ιίηννίίί Ιίίίβτί! $ίςηϊβοαΗ

Αμ 64, 6; 57, 22 Αη 64, 16 ΑΜ

67, 13; 68, 12; 82, 14; 94, 1; 2;

97, 10; 10; 115, 13; 116, 20; 22

2>Λ 125, 27 2?ί 150, 10 ΡΗ 4, 2;

16, 7; 26; 35, 37; 36, 4; 39, 31;

41, 2; 65, 7; 9 ΓΑ 147, 1; 156,

9; 159, 8; 167, 3; 178, 13; 185,

4; 197, 11; 218, 26; 229, 5; 240,

17; 245, 16; 259, 1

ηατηβτί ηοτηϊηίοια έχρηιή εις Αα

41, 7; 17 αϊ Ιο 180, 13 αϊ ΤΗ 223,

14; 279, 6»; 16 5$; αϊ ρα$$ξπι δύο

Ιο 170, 1 αϊ ΤΗ 109, 12; 160, 19;

220, 12 ; 223, 14; 278, 7 αϊ τρεις

ΤΗ 176, 8; 181, 12 τέσσαρες ΑΜ

79, 10 ΤΗ 186, 9 «; 9 $*; 278, 2;

10; 279, 5 μ; 15μ Βί 141,27 πέντε

ΤΗ 161, 4 (πενταετούς ΤΗ 160, 2)

& ΡΗ 75, 6 (23) επτά ΑΜ 81, 5;

95, 10; 96, 1 ΤΗ 110, 6 έννέα ΑΜ

94, 2 <?6*α Γ/< 228, 15 ένδεκα Μί

220, 2 οωοεχα 2>Λ 119, 25 ΤΗ 110,

6; 19ο, 9 δωδεκαετούς ΡΑ 124, 10

δεκαδύο Μί 243, 7 δεκατεσσάρων

ΑΜ 113, 2 δεκαεπτά ΑΜ 75, 28

τριάκοντα ΑΜ 68, 10 (ιμάντα

2>); 79, 10 τριάκοντα καΐ δύο

ΤΗ 109, 8 τεσσαράκοντα ΑΜ 94,

2 (#1-3; 2) Μί 218, 8 /% 88,

8; 22; 89, 6 ααράκοντα ΑΜ 94,

2 - 3; 2 Βί 138, 19 ΡΗ 89, 6 (6')

τεσσαράκοντα έννέα ΑΜ 94, 2

εκατόν κή ΤΗ 218, 26 διακόσιοι

εβδομήντα ΑΜ 94, 1 τριακόσιοι

Ρ/ι 4, 1 ; 6, 4 τριακόσιους έξήκοντα

τρεις ΤΗ 260, 11 πεντακοσίων ΡΗ

13, 22 τριαχίλια Μί 220, 2 Ασ-

μύριοι Ας 29, 18 62, 5 πρώ

τος ρα$$ϊτη δεύτερος Απ 61, 22

ΤΗ 176, 8; 181, 9; 274, 17 τρίτος

Ιο 212, 9; 11; 13 ΡΗ 36, 11 τε-

τάρτη ΤΗ 156, 9 εβδομον ΡΗ 88,

23 (</ 14) ΓΑ 110, 4; 259, 11

δχίοος ΓΑ 142, 18 τεσααρεακαιδε-

κάτη ΡΗ 90, 10 ( IV) εξκαιδέκατον

ΑΜ 75, 17 επτακαιδέκατον ΑΜ

75, 18 πρώτου #α2 είκοατον ΤΗ

259, 10 σΌκΓεχάχίς ΡΗ 88, 14

ρΐιιταΐίί ν,βτΜ οηυλ ίϊη^ηίαηοηί Αα

39, 1; 44, 7 Λ»ι 52, 6" Λη 61, 14;

15 ΑΜ 112, 10; 20 Α4 122, 17;

123, 2; 124, 21 Ιο 152, 13; 165, 4;

171,35; 172,22; 179,7; 181, 11-12;
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209, 9 ; 215, 4 Μί 225, 11 ΡΗ 9, 8

(<;/" 8); 28, 12; 45, 3 (έπακροάσαντο

0);4 ΤΗ 175, 4 (</ 4); 5 (^5);

219, 3; 226, 5 ; 264, 3

ρΐιιταΐίε νβτΜ οητη ηι·η(ηί Αρ 5, 14

Αα 4, 24(?); 5, 22; 27, 14; 31, 11

(ο{ 28, 1 1) Λα 44, 20 Ατη 53, 11 Αη

61, 8 ΛΛ/ 73, 17; 75, 7; 79, 14

{ο( 14 βί 9); 81, 1; 10; 87, 1;

90, 12; 12; 98, 10; 100, 3; 114,

13; 115, 1 Βί 131, 24; 24; 144,

15; 145, 22; 146, 22; 148, 31;

149, 19 Ιο 171, 34; 206, 4 (168, 24

μαραίνεται Κ, βηορβΜαηΐ] Μί 221,

1; 237, 9; 246, 11; 258, 10 ΡΗ

4, 25; 17, 15; 18, 7; 19, 26; 24,

12; 26, 8; 29, 12; 38, 34; 59, 24;

63, 10; 82, 17 (β/1 27, 5) Τ/ι 133, 3

(</3); 136, 14; 145, 1 (ί/Ί); 157,22;

158,2(^2); 168,15; 172, 6 (ί/6); 7;

175, 13; 178, 21; 180, 3; 181, 13;

189, 15 Μ 15); 199, 24; 235, 20

(</ 20); 238,9 {ε^); 253, 18 (</18);

277, 4 (</ 2); 13 (</ 13); ί4; 279,

3 (0Γ); 280, 14; 286, 6 (Κ)

ηατϊα Αη 60, 19 ΡΑ 117, 4 23,

4; 34, 24 ΤΗ 110, /; 3; 183,6-7;

190, 3 - 4

ΟΕΏΟ Ηίτί/οηιτη ίη$οίβηί%οτ Αα 41,

34; 36; 44,2-3 Ιο 162, 26; 171,10;

203, 5 Μί 222, 2; 236, 3; 250, 3

Ρ/ι 11, 5; 31, 30; 32, 19; 35, 9

ΤΗ 105, 4; 138, 13; 156, 2; 159, 3;

164, 9 - 10; 167, 5; 177, 15; 181, 12;

15 - 16; 196, 7 - 9; 208, ίΟ - 11;

218, 2/; 228, 21 -22 ; 240, 1. —

150, 1; 7; 202, 16; 24; 216, 14-

17; 19; 228, 13; 232, 17 - 18;

257, 7; 261, 11; 265, 4

ΡΑΚΑΤΑΧΙ8 Αα 44, 17 ΛΛ/ 98, 13

/>Λ 9, 25; 16, 10; 19, 13; 23, 11;

27, 17; 37, 31. — 3, 30; 36, 23;

28; 38, 1 ΤΗ 100, 10; 160, 6;

167, 4-6; 9; 10; 210, 25; 211,

9; 215, 3-4 αϊ Βη 297, 4 α$νη-

άβίοη

ΡΑΒ0Ν0ΜΑ8ΙΑ εί ΒίπιίΙϊα Αμ 50,

15; 54, 6 Βί 129, 18 Ιο 162, 26;

167, 34; 189, 6 ΡΗ 59, 5; 6; 66, 8;

87, 1; 89, 8 ΤΗ 106, 10; 109, 11;

110, 17; 117, 2; 9; 118, 12; 168,

21; 177, 18; 178, 9 (</ 239, 21);

194, 5; 6; 6- 7; 7; 9; 216, 17 -

18; 217, 14; 249, 16 αϊ ο( Ιιςητα

βί^τηοίο^ίεα

ΡΑ88ΐν¥Μ Ιο 195, 17; 200, 6

ΡΑΚΤΙΟΙΡΙΥΜ ρτο ηβτοο βηχίο Αα

22, 18; 28, 12 Αη 59, 21; 61, 22

ΑΜ 86, 5; 6; 10 ΡΑ 121, 6; 126,

10 (?) Ιο 159, 24(??); 171, 38(?)

ΡΗ 8, 26; 10, 2; 11, 2 4 οα$ν$,

ηοτη%ηαίϊνη$ οΗίοίηίιιι

ρατίίΰϊρϊυ,ιη ΜώίΙαηΙίιιηηι πεπρα

γμένα αυτής, υμών ΤΗ 173, 11;

174, 19 των οών υπαρχόντων

ΤΗ 227, 11 {ο[ 11)

ρατίϊαρίιιηι : ο[ βοηϊη^αίϊο, ίεηιροτα

ηετΜ ρβΓτηηίαία

ΡΚ01ΕΡ818 Αη 59, 20 ΑΜ 107, 13 ;

108, 10 Βί 138, 19; 141, 31 Ιο

183, 23 ΡΗ 37, 1; 60, 10 ΤΗ 124,

1; 155, 22; 258, 9; 271, 14 Βη

297, 8

ΡΒΟΝΟΜΕΝ αϊυ,ηάαηε ΤΗ 180, 19;

207, 12

ρτοηοτηβη: ΰ/~ αίίταοΐϊο, άβοΐϊηαίιο

ΤΕΜΡΟΚΑ ηετΜ ρβττηηίαία:

ρΓαβεβηε ρτο [ηίητο Αρ 7, 9 Αα

38 , 22 ; 43, 9; 22 Αηι 49, 19;

20 Αη 63, 13; 64, 3 ΑΜ 71,

8; 81, 10; 90, 14; 91, 4; 92, 12;

93, 11; 94, 12; 96, 4; 100, 6;

105, 1(?); 17; 108, 1; 17; 17;

111, 16; 113, 17; 114, 13; 115, 3

ΡΑ 117, 16; 118, 2; 17; 25; 120,

6; 10; 31; 121, 4; 5; 123, 27;

125, 4; 5; 126, 2; 10; 25 Βί 140, 27;

30; 31 Ιο 161, 28; 162, 17; 165, 8;

190, 12 Μί 222, 8 ΡΗ 9, 5; 10,

15; 16; 12, 16; 15, 10; 11; 17,

28; 21, 32 (</ 28, 1); 23, 17; 24,

26; 25, 8; 26, 2; 27, 29; 28, 32;

33, 7; 10; 34, 28; 79, 22; 28; 80,

10; 21 ΤΗ 100, θ; 101, 2; 102, 11;

110, 12; 15; 117, 1; 5 (</ 5);

118, 1; 3 (ουντρίβεβ&ε ϋ); 120,

4(ί/2); 123, 1; 125,7; 8; 126,9;

127, 5; 6; 132, 6; 8; 136, 6; 137,



382
Ι.νϋΕΧ ΟΕΑΕ0Ύ5

9; 138, 1 (</· 1); 14; 144, 15 (γε-

ρήσεα»ί ¥); 145,8; 149, 21; 150,

10 (</ 10); 152, 22 (</"22); 156, 3;

158, 17; 159, 4 (β/- 4); 163, 9

(ε/ &); Π2, 2; 174, 2; 4; 18

(άφήαει V); 176, 7 (? ε{ 7); 182,

2 (</2); 188, 16; 190, 13; 206,

22; 211, 12; 215, 12; 13; 218, 5;

230, 17; 243, 16 (ε{~ 16); 260, 3;

273, 13; 283, 18; 286, 14 Βπ 296,

18; 297, 1

/ΊίίΐίΓΗΜ ρτο ρταειεηΐϊ Ιο 208, 12(?)

ΤΗ 170, 14

ίτηρβτ/'εείιιτη ρτο ρταε$εηΙ\ ΤΗ 151, δ

(ηχες &εά ε/~ εοπΐυ,^αίϊο) ρτο αοτΐΒίο

ΤΗ 155, 20; 21; 182, 13

ρταειεη$ ρτο αοτχίίο Ατη 53, 14;

54, 25; 55, 16 16); 17 [ε( 17);

56, 24 ; 62 17 ΑΜ 84, 14; 86, 12;

93, 6 (ε[ 6); 97, 11 (εΓ 11); 101, 4;

102, //; 106, 13 ΡΑ 117, 15; 118,

23 {εί 22); 24; 120, 13; 124, 19;

125, 6 Μ 6; 8); 11 Βί 149, 18

(ε/Ί9) Ιο 214, .5 Μ 225, 4 (</ 4);

243, 4 (ί/·4); 19 {ε{ 19) ΡΗ 1,

2 (ε/· 3); 25, 37; 34, 29 ΤΗ 120,

13; 128, 5; 176, 7 (? </ 7)

αοτίίΐυ,ί ρτο ρταείεηίϊ ΤΗ 145, 3
(«/■ 4; 5); 5 πιστενσατε)

αοήείης ρατίίείρίϊ ρτο ρταε$εηΙϊ Ιο

161, 15 {Ιασ.) Μι 238, 9 (άνελ*.);

239, 2 (*«<τ.) 113, 4 (είπ.);

119, / (ί/- 1); 148, 12(?); 165, 11

(ε/· 146, 18); 166, 19; 170, 3; 171,

10; 174, 7; 230, 22; (ί/1 267, 13);

245, 8; 202, 11; 205, 12; 214, 2;

218, 21; 268, 2 [ε( 269, 4)

αοτί.ιΐηα ίηβηίίίηΐ ρτο ρταειεηΐί Αα

46, 13 Λ 191, 12

αοτίίΐνϊ ρτο (ηίιιτο ΤΗ 100, 3(?)

ε{ τηοάί

{ηΐυ,τυ,τη ρτο αοτΪΒίο χτίσιν (I χτί-

αειν ?) ΤΗ 127, 3 ε[ ηιοάί

ρετ[εεΙναη ρτο αοτϊίίο Αρ 3, 16;

7, 11; 16; 11, 9; 14, 11; 16, 11

Ας Ί, 18; 19; 8, 28; 16, 19; 25,

28; 26, 17; 29, 19; 19; 30, 13;

33, 11; 35, 17; 20(?); 36, 13 Αα

38, 16; 40, 18; 44, 22 Ατη 50, 7;

51, 2; 53, 6; 54, 8; 14; 55, 11;

56, 8; 57, 7; 15 Αη 60, 16 ΑΜ 65,

3 - 4; 81, 17; 82, 7; 87, 8 (εΤ 88,

2); 88, 3 (ί/- 5); 91, 3; 95, 7; 96,

6; 99, 10 {οΤ 10; 11; 13); 102,

5 - 6; 107, 8 (</8); 108, 11 {ε( 11;

15); 113, 17 [ρ( 17) /ο 152, 1(7);

160, 16; 173, 8; 10; 179, 7; 180,

6; 24 (</24); 181, 1; 3; 16; 183, 6;

185, 21; 187, 11; 188, 23-24; 193,

24; 206, 3 ; 209, 1 (ε/Ί); 7; 210, 6;

212, 8; 214, 14; 215, 2 Μί 223, 15 ;

225, 8; 226, 6 ; 242, 20; 243, 5;

248, 21; 256, 13; 259, 21 ΡΗ 9, 29;

21, 16; 29; 83, 12-16; 89, 20

ΤΗ 101, 6; 102, 8 (Γ ηγόραχα);

104, 3; 106, 3; 116, 9 - 10; 118,

12; 129, 9 {ε{ 8); 137, 6 (ί/ 0);

159, 19 (ί/"164, 18); 163, 16; 166,

19 (V); 170, 2(?); 13 (β/ 13);

174, 7; 178, 20; 181, 4; 188, 7;

192, 12; 194, 6- 7; 197, «; 203, 5;

225, 13; 14 (? ε( 13); 245, 19;

259, 15; 264,11 (Ρ παραδέδωχας);

287, 3 - 4 (Λ γέγονεν)

ρετ(εεΙητη ρτο ρταεεεηίϊ Αη 61, 12

ρβτ/'εείηηι ρτο ρΙυ.$φιαϊηρετ{εεΙο

ΡΗ 11, 14 ΓΛ 204, 9 ; 245, 13-14;

247, 4; 284, 4

ρΙαΒφιατηρετ[εεΙν,ηι ρτο αοήείο Ας[

24, 22; 27, 11; 28, 11; 33, 11 Αα

39, 9; 43, 34 ΑΜ 104, 6 ΡΗ 53, 15

ΓΑ 103, 3; 137, 3; ί; 204, 9;

274, 7 ; 284, 4

ρΙυ,$φιατηρΐτ(εεΙ\ιτη. ρτο ρετ(εείο

Ατη 54, 25 ΛΛί 101, ί



2»8-9ΊΤδίΚ

■ν>ιΌδΐίαζΊε'τΌε'εΌε

■9·9Ίε'τ'τΌδ'ιΊδίβ'8ΐ.

;8ι9ΐ:8'β-Ζ'-ΙΊ&ΥβηΐΟϊδοάβ

ΤΙ*6ΗίαΒα^ο^δοάν

II'88Ι%ΚβηομΈΐδοίΒ

93Όδδ

ι'9Η'-Ζ'6Η·ΨΙ·£1ίβίχ'δΗ

ίβ'θΗ»3"δΐΊβ'-ΙΙ'98ΛΓΓ

δ'8Τ'-ΖΊΐ!9:ϊΌΐάγβππαβ

δΊΗ

Ίΐ'9Ηίεΐ'δΗί?'ΐΗ!Η'68Χ

ίΐΧ'88Χίχ'98Χ'·8Χίδΐ'δδΐ!0Ι

•9'-Ι'δ8Χίαβ"'Τ88ηΐθ8π·Β

δχ!χχ'88:χδϊ8τ-α'η

Ίβ'-ΨΙ'98ηνΖΊδ·1'·Τ'98

ίδ'68·9Ίδ'·1'Ι'88'·9Όδ

ίδΊδί?Ίδ·9:δ'δδί9Όδ

■Ψ'6ΧΌΧ!8'8Χ-Ψ'·8'9Χ;9'δΧ

'ι'τΉί*Όι'τ'χχί»:δ

ίχ'6'-Ι'8ίε'9'·9'δίδΊ'β

■9'ε;8'δ!δ'Χίχ'Χ*Γδΐθαρτιγ

εχΊδδανεχΊη

'-Β'-Ι'0Η'·ΖΌεΧ»8"ΐίοφηρουυ,Ό

(·ίΜ09)^Όϊ^?)¥ΒΙψΓΒΠΙΙΒ

XI'Χ8Χ?8Γχπη^πθτπ'Β

81'9Η?8Γ™™«

δδΌδδΟιβηπρπΜβαΐΒ

εε'βδδίδδ

'δδδίδδΊδδίθδ'δδδΜ■βιηΐθπ'Β

9ΌδΙ?ίΗ'98ΛΓΚβ^Π15

ίδΊ*δίθδΌϊ-δίδδΊ*δ

ί£δ'βδδΟΐXXί9ΊδΐβιτΛιρ

ψΌδ*Γ^ϊΐ*

5!8'δΧίβ'-Ι'εΧ*Γβηπ£β

IΊδ*Γοΐ!>ιπ9β

8'8δΧΊπίομ^θγ

9'9*Ι?£Γ8ημ<1£§θγ

δΧΌδδ1ΚIιΟΗία<40.ι8θ·β

(?Γί»)6Χ'ΐΗ?8Γομ«>οι8θβ

9Όδί?Όχ'ε'ε^έϊ^θυ

τ'τΌδίχ'δδ

'τ'εβίβ·ΊείιΌεί*ΌδίδΌδ

ί9ΌδίδΌδίείχ'δδ'ιΌχ

ίοχί*ΌιίείχΌχίδ'εΌχ'9

ί*ΉίχΌχίδΌχ'ι'βΌ'·6

ίδΌ'β·Ψ'δίδίδΌΛγ8Βθ8θγ

ΐ·δίχείβδΌθδίδεΌδδίεε

ίχεΊδδίδδίεδ'9δδίδδΊδδ

ίβδίβδΌδδί^δ'δδδ'ψχΌδδ

ίΐδίβχΌεδίδδΌεδ'·δείθδ

ίδδΊεδίβχΌεδίδδίχδΌδδ

ί^,χΊδδίβχίβχ'6ΧδΜβολΛθβ

ιΊεχίαο^θηρ^

(ίέ)δΌη!εΌεχ'ι'εεχϊεγϊ^ρβ

ψΊεύγοηΐϊρ«

^ΧΊδδΜοοβιρρΒ

9ΊεΧ%αομθά'Βρ'Β

ιΌεχ

ίεΊεχ'ιΌεχ?3·εΌχ&νπι«ργ

βδΊβδίίτεΌε

!9Όχ;δΌχ-9'ι'ιΌ*τρ«

Ρ'δδίΧΌδίδΊ*Γΐ!™φ>ν

Λ8Ί9δ11Ζ"οτίιοο·β

ΗΌ*ϊί#3Π88^0[Β

?'9Ηί£οηχο80|Β

λ'**χ%α™«ΓΜ(ΐν

χδΌδδίίΐΓδΌηίοχΊηοθ^ή

?δΌΐ-δί9ΧΌδδ'ψτ'/ζζη<χ*'*

8ΑΜΙΛΥΤ:ΧΗΟΜΙ



384
ΙΝΟΕΧ Ι^ΑΤΙΝΥδ

αρνιά Αρ 35, 3

β,Λοτ Αρ 12, 5

βΓ(&βη£θ1ΐΐ8 ΒΙ 135, 12

αβοβηάο ΑΜ 86, 16

Αδπιοάθϋδ ΜΙ 235, 19

Αδί&ΓοίΙχ ΒΙ 129, 1; 11; 130, 2;

7; 132, 11

ΑδΙπ£θ8 Βί 147, 10; 14; 148, 2;

149, 10

β,ίΐιΐθία Αρ 17, 3

αΜταοΙΐο Αρ 22, 7(?); 25, 4

88, 21 ΜΙ 2ό7, 38; 39

ατιάβο ΒΙ 130, 10; 133, 9; 11;

142, 9(?)

αυ^ιαβηίο Αρ 23, 6

β,ιιίθπι ΜΙ 234, 31 (?); 235, 15; 238,

14; 239, 24; 246, 31

1> ρτο ρ ΜΙ 257, 29; 34; 258, 34

Τορτο υ ΜΙ 223, 17; 225, 17; 227, 10;

230, 12; 14; 235, 26; 237, 11;

238, 17; 240, 25; 254, 28 ; 260,

32; 261, 33

βαρίίδπια ΒΙ 143, 9

ϋ)»ρΐΪ8ηΐϊΐ8 ΜΙ 257, 29

1)&ρίΐζο ΒΙ 139, 15; 147, 7; 149, 13

ΜΙ 257, 34

&ΕΓΪ8, (ΐ&ΓΪΛΟΐΐ) Μ 230, 19

ΒαΓίΙιοΙοπιαθαβ ΒΙ 128, 1; 6; 10;

11; 12; 131, 12; 132, 15; 133, 7;

141, 12; 142, 8; 144, 5; 6; 149, 4;

14; 150, 6

ΙΐΒ,δϋίοΕ ΒΙ 149, 8

&θ8,1υ3 Αρ 16, 3; 33, 1; 1; 34, 5;

36, 1

ΒθϊγθΛ (ΒβΓΪίΙι, αϊ) ΒΙ 130, 6; 8

Βθίζθΐηι ΜΙ 235, 19; 237, 17

ΜοίΙιβιΐΗ,ίυβ Αρ 35, 3

λίοϊχγο ΜΙ 223, 18; 253, 25

Βυίβ,, Βϋ&ηιηιΐ8, Βυίαηβ ΜΙ 227,

14; 229, 30; 237, 10; 258, 28; 29

ο/" Βαΐίαπιάπιβ

Βιιΐία ΜΙ 258, 31

Βυ1£8,ηι<1πΐ8 ΜΙ 258, 30 ή Βαί»

ο ρτο οΐι ΑΜ 87, 22 ΛΩ 230, 14;

232, 29; 234, 27 ; 28; 238, 16;

250, 20; 255, 21; 24

α (ρτο (Λ) ρτο 1ι ΜΙ 233, 20 ; 23 ; 234,

30; 235, 19; 236, 15; 237, 16;

238, 12; 15; 17; 247, 25; 252,

30; 253, 26; 256, 32; 257, 29;

30; 260, 30; 261, 25

ο ρτο φΐ ΜΙ 225, 18

Οείθδ&Γ Αρ 35, 1-3

ΟΕρίίηο ΒΙ 141, 6

ο&ΓΟβΓ Αρ 16, 1; 4

03,Γη»1Ϊ8 Βί 134, 12

οα*Μ3 ρβτηχν,ΙαΗ Αρ 5, 5; 8, 4; 12,

1; 21, 7 85, 18; 22; 86, 16;

87, 21; 21; 88, 11; 11; 14; 17;

23; 24 ΒΙ 130, 3; 13; 14; 136, 4;

8; 139, 1; 11; 16; 140, /; 7;

8 (? ο£ 142, 1); 13; (141, 10;)

142,3; 9; 143, 15; (145, 7;) 146, 1;

6 - 7 (?); 146, 10 ΜΙ 218, 17;

221, 18; 18; 19; 223, 18; 227,

11; 15; 228,50; 21; 230, 15; 29;

234,22; 236,12; 238,14; 16; 20;

21; 239, 21; 240, 22; 22; 241, 26;

245, 18; 247, 31; 248, 25 ; 249,

21; 250, 18; 251, 22; 25; 27;

28; 252, 23; 28; 28; 253, 34

(ο£ 254, 23); 255, 25; 256, 30;

33; 257, 29; 32; 33; 258, 24;

34; 260, 26; 30; 261, 28

ο&ί1ιο1ίοιΐ8 Αρ 2, 3

0ΘΠ811Γ8, Αρ 21, 2

ΟθΓΐυβ ΜΙ 232, 32

06880 ΒΙ 140, 8; 141, 2; 142, 3

(Λ ρτο Υχ ΑΜ 87, 21; 88, 12; 14;

15; 15; 19 ΜΙ 246, 31; 248, 26;

29

οΐιοηΐδ Αρ 31, 2

οΙιτίΒίί&ηΰβ ΜΙ 242, 25; 243, 24;

244, 27; 256, 27

ΟΙιπδίυΒ ^ 2, 2; 3; 8; 3, 4;

12, 1; 15, 1; 16, 5; 18, 7; 19, 1;

5; 6; 21, 1; 22, 6; 23, 2; 25, 1;

27, 2; 30, 1; 33, 1; 1; 1; 1; 2;

34, 5; 35, 3; 36, 1; 2 ΑΜ 86,

18; 22; 86, 19; 87, 19; 22; 88, 12

ΒΙ 139, 5; 141, 4; 143, 8; 8;

144, 8; 14; 145, 2; 10 ΜΙ 217, 8;

219, 19; 228, 17; 20; 21; 233,
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24; 27; 234, 24; 235, 16; 21;

26; 239, 18; 241, 24; ·243, 23;

246, 23 ; 30; 253, 27; 255, 26;

256, 30; 31; 32; 257, 30; 30; 34;

39; 258, 24; 259, 34; 261, 28

οΪΓοαϋιΐδ ΜΙ 242, 22; 243, 22; 24;

233, 22; 245, 19; 22

οπήϊαβ Αρ 3, 3; 20, 1; 35, 1 - 3;

3 ΒΙ 130, 5; 133, 3; 147, 6;

13; 149, 5 ΜΙ 218, 17; 233, 26;

238, 21; 242, 27; 261, 31

Οίαιιϊβίθυδ ΜΙ 235, 19

οΐθπΐδ ΒΙ 150, 2

οοΐοΐήιιπι ΒΙ 131, 8

οοπιβάο Αρ 15, 4; 6 ΜΙ 218, 16;

231, 32

οοπιπιυηΐοο ΜΙ 253, 26; 254, 28;

257, 30; 258, 27

ΰοηιραταϋιιιΐΒ Αρ 21, 0

οοηουρϊδΟθηΐία Αρ 12, 3

οοηήβοίο Μ 228, 22

οοη&Γίο Αρ 27, 2 ΜΙ 228, 18

οοηίυ,^αΐίο υβτΰοηιτη Αρ 5, 6 υβΐΐϊβ;

8, 9 Γθίθχβ&πι; 9, 5 ΓβίΟΓφ^βαπι ;

14, 2 ΜΙηίυβ ΑΜ 85, 22 ίηίθ11θ£Ϊ;

86, 15 ϊηίβΗβ§ίιηιΐ8 ΒΙ 130, 5; 131,

1 οοίβηί (Ψ) 131, 11; 12 υθίβ-

Γθ80βηΙ (\ν) 140, 10; 10; 17; 143,

16 ΜΙ 224, 26; 225, 17; 230, 18;

234,25; 235,22; 236,14; 238,12

οοηϊν,ηοΐϊυ,νί» Αρ 13, 8; 9; 15, 4;

18, 9; 25, 2; 32, 4 ΜΙ 226, 16;

233, 28; 28

οοηρβ,Γθο ΒΙ 147, 2 ΜΙ 249, 14

οοηρΓοβο -4ρ 3, 6; 9, 3

οοηι·6£ηο Αρ 18, 7

οογ .Αρ 15, 7

οοΓϋδοβ,ΐίο Μ 251 24

ΟΓβαίοΓ ΒΙ 143, 4

οΓθβ,ΙαΓα ΒΙ 135, 3

ΟΓβάο 4Ρ 3; 8 (ϊη); 3, 4;

4 (ίη); 13, 1; 8; 15, 1; 19, δ

(5 ϊη): 23, 2 (5 ΐη); 25, 4; 27, 2

(2 ϊη); 30, 1 (1 ϊη); 35, 3; 36, 2

Βί 143, δ; 148, 9 ΜΙ 220, 17;

229, 31; 230, 17; 240, 24; 256,

30; 31; 31

οπιοίβ^ο Αρ 6, 2; 6; 15, 2; 24, 2

ΒΙ 141, 4

ογιιχ Αρ 5, 5; 6; 8; 6, 3; 8, 7;

8; 9, 4; δ; 6; 10, 3; 11, 3; 12, 3;

4; 13, 3; 13, 7; 1δ, 1; 19, 3;

20, 6; 22, 5; 6; 6; 23, 8; 24, 4;

7; 8; 25, 8; 26, 3; 29, 1; 2;

30, 3; 31, 2; 32, 1; 33, 1; 1; 2;

3; 3; 34, 5 Βϊ 141, 8; 142, 6;

145, 16 Μί 228, 20; 243, 23

ΟΓγδί&Πίηιιβ ΜΙ 255, 24

οιιΙίυΓβ, Αρ 19, 5; 20, 3 ΜΙ 246, 23

οαηο ΒΙ 134, 13; 14; 16; 135, 1;

137, 2; 144, 12; 12 ΜΙ 249, 19

ά&θπιοη ΒΙ 129, 2; 130, 3; 6; 130,

12; 131, 4; 132, 12; 134, 4;

139, 14; 140, 11; 141, 2; 141, 13;

14; 142, 6; 12; 14; 143, 13;

145, 5; 148, δ; 149, 11 ΜΙ 230,

12; 232, 29; 234, 28; 32; 235, 17;

18; 236, 12; 238, 22

ά&θπιοηΐοδνιβ ΒΙ 133, 4; 4

ά&θπιοηϊιπη Αρ 4 , 5 ; 35 , 1 ; 2

ΒΙ 130, 6; 132, 15; 149, 10; 11

Μ 227, 13

άαΙΪΗΗΒ Αρ 6, 1 ΜΙ 243, 28; 29

256, 28

ϋ&αίά ΜΙ 252, 28; 253, 29; 34;

254, 23

άθ Αρ 8, 1; 12, 3; 25, 8 ΒΙ 129,

12 ΜΙ 240, 23; 28; 241, 19; 242,

26; 244, 26 ; 245, 18; 247, 24;

24; 24; 251, 28

άεάϊηαΐίο Αρ 7, 2; 20, 7; 22, 3;

23, 4; 30, 1 ΑΜ 86, 14; 15(?.);

87, 14; 88, 15 ΒΙ 138, 15; 140, 8;

16; 142, 3; 149, 4 ΜΙ 224, 16;

228, 22; 232, 25; 29; 234, 28;

235, 26; 236, 14; 238, 12; 240,

20; 21; 247, 26; 250, 18; 253,

34; 254, 23; 258, 32

άβοοΓίο ΒΙ 149, 4

άβίρΐιίη&οθΐιβ ΜΙ 240, 26

άθροδϊίϊο ΒΙ 149, 9

άββΐίηο Αρ 36, 1-3

άθδΐΛ ΜΙ 222, 16

25



ί586
ΙΝϋΕΧ ΙΛΤΙΝΥ8

άβιιβ Αρ 2, 3; 3, 7; 8; 9; 4, 4; 4;

6; 12, 1; 13, 2; 4; Ιό, 2; 2;

19, 9; 20, 1; 3; 3; 5; 21, 3;

24, 4; 36, 2 Βί 129, 4; 4; δ; 5;

130, 7; 8; 11; 12; 132, 1; 6;

15; 133, 1; 134, 13; 135, 1; 5;

11; 136, 5; 137, 2; 3; 16; 17;

17; 138, 7; 8; 1δ; 140, 9; 10;

142, 5; 15; 143, 1; 143, 3; 4;

144, 4; 6; 7; 7; 7; 8; 10; 13;

13; 13; 145, 6; 8; 11; 146, 2;

147, 12; 148, 4; 8; 9; 10; 10;

11; 13; 15; 15; 16; 149, 1

Μί 220, 17; 256, 31 αϊ

άϊ ρτο ζ ΜΙ 257, 32; 34

άίειΙ)ο1ίο\ΐ8 Αρ 16, 6

α.ΐίΛο1ιΐ8 Αρ 5, 1; 35, / - 3 Βί 136,

4; 12; 137, 10; 15; 138, 6; 139,

6; 140, 6; 141, 8; 15 Μί 229, 25;

239, 24

άί&οο Αρ 1, 3 Μί 253, 30; 256, 29;

259, 30

άΐαοοηίβδ» ΜΙ 259, 29; 31

(ϋβ,οοηιΐδ Αρ 1, 3

άί§;ηϊΐ8 Αρ 27, 3

άΐπιίίίο Βί 141, 11

(ϋδοίριιίαδ Μί 217, 8; 237, 10;

239, 20; 242, 27

Λίδροηο Αρ 35, 1-3

(ϊοηιίηυβ Αρ 2, 8; 7, 1; 16, 5; 6;

17, 3; 21, 1; 25, 2; 8; 33, 1; 1;

1; 1; 1; 1; 3; 34, 4; 5; 35, 3; 3;

36, 1 ΑΜ 85, 18; 22; 86, 14;

19; 26; 87, 19; 22; 88, 12; 14; 15

Βί 135, 8; 136, 5; 138, 3; 6; 15;

144, 4; β; 8; 13; 145, 2; 10; 13;

145, 16; 146, 11; 147, 2; 150, 5

ΜΙ 217, 8; 318, 16; 219, 18; 19;

220, 17 αϊ

(ΙοΓβαπι Μί 240, 24; 28

άΓαοο ΜΙ 247, 31; 248, 26; 29

Λαπι Αρ 4, Η; 7, 6; 11, 2; 16, 2

ΒΙ 132, 9

θ ρτο Άβ ΜΙ 217, 6 βί ραββίηι; 230,

19; 235, 24; 236, 12; 20; 237, 16;

238, 15; 240, 21; 21; 22; 23;

242, 21; 243, 21; 244, 24; 249,

18; 250, 16

βρτοί Αρ 13, 7 Μί 232, 30; 238,

23; 253, 26

βοοβ Βί 132, δ; 138, 8; 143, 2; 2;

147, 13 ΜΙ 230, 17; 18; 232, 24;

237, 15; 256, 30; 258, 25

βοοίβδίβ. Αρ 1, 3; 2, 2; 3 Μί 219,

18 αϊ

θίϊΊι§ο ΜΙ 230, 12; 235, 21; 236, 22

βουΐβαβ Αρ 24, 1

Ι θάο ΜΙ 225, 18

θ£β£Ϊ8, ΑΜ 87, 22

θΐΐίρβϊδ Αρ 12, 1 Βί 133, 7

θηπτι ΑΜ 87, 19; 88, 13 ΜΙ 235,

23; 236, 17; 238, 17; 250, 18;

19; (252, 25 ?)

βρϊ8οορ3,ίυ8 ΒΙ 150, 3 ΜΙ 260, 31 ; 34

βρΪ8οορνΐ8 Βί 150, 2 Μί 219, 18 αΖ

Θ803, Αρ 12, 6

βί 4Ρ 17, 2; 3; 25, 6; 32, 2 ΑΜ

87, 19 Βί 130, 11; 132, 10;

133, 9; 134, δ; 142, 14; 143, 5

Μ( 227, 15; 232, 28; 236, 12;

248, 26

βιιαοηο Βί 131, 1

| Θΐΐ8,η§θ1ί8ί8, ΜΙ 238, 14

! βιιαη^βϋιιηι Μί 252, 28; 263, 29

βχ Αρ 25, 1

βχοίίο Αρ 16, 6 (ίη)

θχοοπο Βί 149, 4

θχογοιζο Μί 258, 32

θχρο,ιιίδοο Βί 135, 13 Μί 235, 26

βχκροϋο Μ 257, 31

ί ρτο ρΐι Μί 240, 26; 258, 31

ίβοϊο ΜΙ 239, 18; 261, 27; 252, 22;

23; 2δ3, 33

£β1 Αρ 12, 6

Μβ8 Αρ 2, 7; 10, 1; 7; 21, 2

/ϊ</ΐίί·α βί!/ιηοΙθ(/κα Βί 136, 13

ήΐίιΐδ 4Ρ 2, 3; 4; 5; 4, 4; 12, 1;

15, 1 ΒΙ 134, 13; 16; 136, 14;

14; 137, 7; 7; 10; 12; 139, 1;

1: 142, 7; 8; 10; 12; 13; 145, 2

βηίο Αρ 18, ί

| ίϊηϊ» Μί 253, 34; 254, 23; 255, 25
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ϋο Βί 129, 10; 132, 14; 134, 7;

- 141, 1; 149, 9; 12; 150, 1 Μί 227,

14; 250, 18

Γαϊ Αρ 4, 7; 7; 8; 8, 3; 11, 6; 7;

15, 3; 17, 7; 21, 7; 26, 4; 35, 3

Βί 133, 2; 137, 5; 6; 139, 15

Μί 227, 11; 250, 17

ΟεΛπθΙ Βί 135, 12

£θ1ο Μί 255, 23

!}βηβτα ηογηΐηητη Αρ 12, 5; 24, δ;

25, 8; 29, 2; 32, 4 (?) ΑΜ 86, 18

Βί 130, 5; 132, 14; 134, 2; 7; 9;

141, 1; 7; 142, 7; 147, 6; 7; 13;

149, 9 Μ 221, 18; 19; 224, /6(?);

236, 18; 240, 26; 245, 23; 252,

23; 29; 253, 27; 28; 31; 256, 33;

258, 31; 32

ββηβτα ηετΜ Βί 132, 2; 139, 16;

140, 13 (?) Μί 223, 17

ί/βΜβίί'ΜΜβ Αρ 12, 6; 13, 7 Μί 223, 17

£θηιΐ8 Βί 144, 1; 146, 12

£βΓθ ΒΙ 128, 5 (?)

£Γ8,ηάί8 Βί 131, 5

1ι ΛΛί 88, 17 Μί 217, 7; 222, 16

16; 223, 16; 224, 15; 16; 226, 15

227, 9; 12; 12; 230, 13; 13; 17

17; 234, 30; 235, 17; 18; 21; 22,

240, 27; 253, 25; 258, 31 (ηοή

32); 259, 28; 31 οτηΐειια ΑΜ 87,

21; 88, 17 ΜΙ 227, 9; 232, 24;

235, 17; 236, 22; 249, 14; 253,27

1α(ώβο ΑΜ 88, 22 ΒΙ 131, 6; 9;

145, 14; 146, 7; 9 Μί 229, 25;

235, 23

1ΐθ1)Γαίοβ Μί 249, 14

Ιιίο ΒΙ 129,3; 7; 132, 10; 134, 11;

140, δ; 6; 143, 1

Μ3ίοπο§Γ8ΐρ1ιυ8 Βί 128, 2

1θ8ρϊί£ΐ1Ϊ8 Βί 132, 13

Η7Πΐηϊΐ8 Βί 149, 7 Μί 253, 34;

254, 23

ϊ ρτο θ Μί 240, 26 ; 258, 33

ϊ ρτο γ Μί 225, 17; 228, 23; 233,

22; (ηοη 237, 17;) 240, 26; 28;

245, 18 ; 249, 22(?); 253, 30;

255, 24; 256, 28; 258,33; 259,27

Ιβ,οοΐ) Βί 144, 7

ϊΜ Βί 130, 10; 140, 17

ϊάθπι Βί 149, 4

ϋοίχιτα. Αρ 3, 4; 4, 4; 19, 5; 21, 3

Βί 129, 1; 2; 131, 1; 2; 139, 14;

140, 7; 143, 7; 144, 1; 1; 148, 6

ϊθπιηο Βί 136, 13 Μί 228, 2&

Ιθηΐ8α1θπι Μί 259, 33

Ιθ8τΐ8 Αρ 2, 3; 8; 3, 4; 5, 4;

16, 5; 21, 1; 33, 1; 1; 1; 2;

35, 3; 36, /; 2 ΑΜ 85, 18; 22;

86, 19; 26; 87, 19; 22; 88, 12; 15

Βί 139, δ; 141, 4; 142, 6; 144,

8; 14; 145, 2; 10 Μί 219, 19;

228, 17; 21; 233, 27; 28; 235, 16;

24; 238, 15; 239, 18; 240, 23;

241, 24; 243, 23; 246, 23; 253,

27; 256, 31; 257, 30; 30; 39;

258, 24; 260, 31

ϋΐβ Μί 236, 12; 237, 11

ϊπιρθΓ8.ΐθΓ Μί 226, 17 βί ραββήη

ϊπιροδδίΜι'β Μί 260, 33

ιη Αρ 18, 9 Μί 219, 19; 223, 16;

227, 16; 229, 28; 247, 30

ϊηοδηάο Μί 231, 26; 232, 26; 240,

20; 243, 21; 246, 28

ϊηάβ,^ο Αρ 15, 8

ΐηάβ Βί 139, 13

ΙηάΪΆ Βί 128, 2; 3; 6; 129, 1;

131, 1

ίηάίοαΜηηβ Αρ 4, 6; 5, 9; 8, 3; 4;

14, δ; 15, 5; 6; 29, 3 ΑΜ 88, 14

Βί 140, 1; 2 Μί 232, 30; 234,

29; 237, 14

Ιηάαβ Βί 131, 1

ίηίθΓΪΟΓ Μί 230, 15

ίηίβΓΟ Μί 254, 27 β/1 ίηΐβχηιη

ίηβηϋϊιιηβ Αρ 4, 2; 22, 5; 35, 1 - 3

ΑΜ 87, 18

ϊηβπηΐίαβ Βί 129, 6; 14δ, 17 Μί

2δ0, 17

ίηβπΜΐβ Βί 130, 2; 145, 3

ϊη£βηί*ϊΐ3 Αρ 2, 4 Βί 144, 13

ίη^βΓΟ Αρ 32, 2

ϊηΐίπιπι Βί 135, 1; 1; 2; 2; 6

25*
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ϊηίαίαηι Μί 252, 30; 254, 27 ο/'ίη-

ί'θΓΟ

ϊηΙαιηΐη&ίοΓ Αρ 2, 3 Βί 145, 1

Ιηίϊΐάο ΜΙ 235, 20

ϊηιιϊδίΐιϊΐϊβ .Αρ 2, 3

ϊρδθ 9, 1; 4; 13, 3; 19, 9; 33, /;

34, 1; 4; 37, 1 ΑΜ 86, 14

Βί 130, 3; 132, 6; 133, 3; 12;

135, 4; 136, 6; 137, 15; 138, 16;

140, 6; 11; 11; 141, 15; 146, 3;

148, 6; 6; 10; 12 Μί 224, 15; 15;

16; 241, 20; 243, 22; 252, 22; 24

Ϊ8 Αρ 24, 6 ΒΙ 129, 7; 130, 7; 7;

133, 3 Μί 259, 27; 261, 25

ΙβΕΕϋ Βί 144, 7

ίβίθ 4Ρ 11> 2; 18, 1; 19, 6; 30, 3;

33, 2; 3; 3 Βί 130, 13; 136, 8;

9; 143, 8 (ο£ 7); 14; 146, 12

Μί 236, 16; 238, 14

ίιΛθο Μί 233, 25

Ιϊΐάβ,θΐιβ Αρ 5, 5; 6, 1; 2; 15, 2

Βί 141, 4

Ιβ,η^τίθο Βί 129, 3; 130, 1

1»η§ιΐ0Γ Βϊ 139, 10

ΙβοίοΓ Μί 253, 33

1ί§ηηπι Αρ 11, 4; 5; 7; 12, 3; 3

Ιϋίβταβ αάάϊίίβίαβ ΑΜ 87, 20; 88,

16; 24(?)

Ιϋίβταβ αβτηίηαίαβ Μί 233, 26; 240,

21; 258, 31; 33 ηοη <)βτη%ηαίαβ

217, 6 (βί ραβίίΜ); 221, 18; 19;

229, 26; 234, 23; 26; 236, 21;

237, 13; 247, 22; 249, 14; 19;

253, 26; 29; 254, 29; 257, 30;

258, 27

Ιϋίβταβ ΐϊΐηίαίαβ ΑΜ 85, 17; 86, 15;

15; 17; 23; 26; 27; 27; 87, 14;

17; 88, 12; 12; 14(?); 15; 16;

18; 20; 24 Μί ο/" 8Ϊη(/ιιΙαβ ΙΜβταβ

Ιϋίβταβ ρβτηιιιίαίαβ ΜΙ 227, 14; 250,

22; 258, 33; 259, 33

Ιϋίβταβ ρταβΙβττηίΒΒαβ ΑΜ 87, 17;

88, 17; 20 Μί 223, 18; 231, 30;

235, 15; 18; 253, 25

ΙοοθΠΐΐΒ Μί 251, 27 ββΐ

ΙιΐιοίίθΓ Μ{ 252, 27

Ηΐίΐ^ίοιίδ Μί 244, 27; 246, 29

πΐίΐ§ί8 Αρ 18, 5; 21, 6 Μί 241, 22;

248, 27

πΐίΐΐθβοιίδ ΜΙ 230, 1δ; 248, 24

Μαπιπιοηα ΒΙ 138, 11

πιβ,ηάιιοο Αρ 13, 8; 14, 2 Βί 136, 5;

7; 7; 10; 12; 137, 8; 14; 138,

5; 9 Μί 218, 16; 231, 31

Μ&τι'β, Βί 135, 14

πιβ,Γ^Γίιιιη Αρ 17, 2 Μί 256, 33

Μ&ίί1ι»θτΐ8 ΑΜ 88, 20 Μί 217, 6;

8; 220, 18; 221, 17; 19; 222, 17;

227, 10; 13; 15; 15; 16; 228, 16;

17; 18; 19; 20; 22; 229, 22;

23; 31; 230, 13; 15; 231, 27;

234, 28; 31; 235, 15; 21; 24;

236, 12; 15; 22; 23; 237, 11;

238, 13; 18; 239, 22; 23; 241,

21; 242, 22; 23; 27; 245 , 24;

246, 28; 29; 247, 22; 248, 28;

249, 18; 20; 250, 19; 251, 23;

28; 254, 27; 30; 255, 22; 26;

256, 24; 34; 28; 258, 28; 29;

30; 259, 28; 260, 26; 29; 32;

33; 261, 27; 32

πΐ8,ίιιίίηιΐ8 Αρ 18, 9

Μίΐχίπιίΐΐα Αρ 34, 5; 35, 1-3;

36, ι

πίθάϊϋδ Αρ 34, 3

Μβάιΐδ Βί 128, 4 Μί 218, 16

πΐθΓΪάΪ3.ηιΐ8 Λ,ρ 2, 2

χηίΐίίία ΜΙ 233, 26

ηιίηίπιβ ΑΜ 86, 13

πιϊηιιίο Βί 144, 2

πώίΛίΙίδ Μί 246, 31; 247, 30

ΙΠΪ80ΘΟ Αρ 12, 2

ιηϊΐίο Αρ 32, 1 Βί 128, 3; 133, 11;

143, 10 Μί 234, 22; 251, 28;

252, 24

πιο<3ίοιιπι Μί 238, 13

ηιοάο ΜΙ 230, 16; 234, 29

ιηοπΗοΗιΐδ Μί 234, 27

πιοΛτιβ Βί 139, 10

πιογ8 Βί 141, 5; 7

πιυη(1η8 Αρ 11, 4; 8

Μγπηϊάοηββ Μί 225, 17

Μ^πηίάοηϊίΐ ΑΜ 85, 14; Ιό
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πι^δίθπαπι Αρ δ, 6; 8, 8; 9; 9, 2;

4; 10, 3; 11, 3; 14, 9; 15, 1

Μί 253, 27

ηωη ΑΜ 85, 22 Μί 219, 19; 223,

17; 224, 15; 230, 18; 233, 20;

29; 234, 23; 239, 22; 242, 23;

244, 25; 29; 248, 29; 251, 25;

256, 25; 258, 29

ϋίΐίαΓ&Ιϊβ Μί 233, 24

ηβο Αρ 23, 5

ηθθθ88αΓΪιΐ8 Αρ 11, 5; 8

Νβτΐ» Μί 258, 32

ηίΐιίΐ Αρ 27, 3

ηϊπιΪ8 Μί 222, 17; 232, 25

ηίβί Μί 231, 29

ιιοτηίηαϋηηΒ αο8θΙΐίΙα$ Αρ 32, 2

ΜΙ 243, 22; 250, 15; 254, 29

ηοη Αρ 9, 4; 24, 4; 33, 2 ^4Μ 85,

18; 86, 13 Βί 132, 9; 14; 136,

10; 143, δ; 11; 13

ηοβοο Βί 139, 11

ηαΐΐιΐδ Αρ 32, 2; 3; 36, 1

ηπηιετί Μετοοτιιηι ΑΜ 8δ, 15; 86,

21; 26 Μί 226, 17; 227, 9; 13

ηιιιηςίιιίοΐ Αρ 10, 6

ο ρτο ιι Μί 224, 16

οΜϋϋο Μί 256, 23; 260, 27

οίκηυϋδοο Βί 133, ί

οοοατδΐΐδ Μί 232, 26; 250, 21

οοίιαα§ίηί.3, Μί 224, 16

οίήοίΐίπι Αρ 35, 2 - 3

οπιηίροΐβηδ 13, 2; 4 .Βί 144, δ

οροΓίθ! 4? 3, δ («ί)

οπίίηο Αρ 35, 1 - 3 ΒΙ 149, 14;

150, 2 Μί 259, 27; 29; 30; 31

οκίο Αρ 15, 3

ρ&βηίίβο Μί 246, 26

ρβ,ίβηι ίαοίο Μί 219, 18

ραΐϋιιπι Βί 131, 8

ραρ^πΐδ Μί 240, 26; 28; 244, 18

ρβ,Γ&οϋίυβ Αρ 2, 3

ρβ,Γϋ,άίβιιβ ΑΜ 86, 17 ΒΙ 136, 8;

137, 9; 10 Μί 224, 15

ραΓ&Ι^ϋοιίδ Μί 233, 22; 237, 17

ρβ,Γβο Μί 247, 23

ρατϋβίρνατη Αρ 6, 6; 10, 4; 26, δ

ΑΜ 86, 21; 87, 18 Βί 130, 12

ραδβίο 4ρ 1, 1; 9; 8, 1; 11, δ;

19, 3; 23, 3; 3; 24, 5; 27, 3; 37, 2

Βί 128, 1: 150, 6'

ρβ,ΐβΓ Αρ 2, 3; 4, 5 ^1Μ 86, 14;

87, 14 Βί 135, 1; 144, 12; 13;

14; 145, 2; 11

ρ&ϋ!)ΐι1ιιπι Αρ 5, δ; 8; 6, 3; 9, 6;

20, 6; 22, 5

ρ&ίίοΓ Αρ 2, 3 Βί 133, 6; 149, 11

Μί 250, 15

Ρβ,ίΓ&β Αρ 3, 3; 35, 3

ρβοο&ίιιπι .Βί 144, 9

ρβηϊΐιιβ Αρ 15, 7; 30, 3; 32, 2;

34, 1 Βί 134, 3; δ

ρθΓ Βί 142, 4

ρθΓοοηρΙβο Μί 239, 24; 260, 27

ρθΓπιβ,ηβο Αρ 2, 5

ρθίο Βί 141, 10; 145, 7

ρθίΓΒ, Μί 253, 32

Ρβίηιβ Αρ 7, 1; 2

ΡΙαίο Μί 218, 17; 221, 17; 228, 22;

229, 22; 230, 19; 234, 32; 237,

12; 239, 22; 250, 14 ; 252, 27;

254, 29; 256, 23; 28; 257, 31;

258, 26; 260, 30

ρ1θΙ>8 Μί 250, 15; 252, 29; 253, 31

ρΙν,ΒίρΛανιρετΐεοίΜτη Βί 129, 11 ; 133, 9

{? £/ 11); 144, 3

ΡοΙγπιπίΒ Βί 133, 3; 147, 4; 11;

160, 2

ροηο Μί 260, 27

ροριαίιιβ Αρ 24, 3; 5 Βί 143, 10;

144, 4; 149, 5; 150, 1

ροβδίάβο Βί 139, 3

ρΓαβάίοο Αρ δ, δ Βί 144, δ

ρτακ8ΐη8 ρτο {ηίυ,το Αρ 10, 6; 14, 7;

9; 19, 1; 1; 23, 4; 5; 29, 5

ΛΜ 88, 23 (?) Βί 132, 7; 145, 17

(? ο£ 32) Μί 231, 26; 233, 22;

24 (ο/- 20); 24; 25; 26; 29; 30;

234, 22; 24; 25

ρταεβεηβ ρτο ρταείετίΐο Αρ 24, 7·

26, 1; 2; 3; 29, 4; δ; 34, 5
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ΑΜ 83, 16; 88, 11 Βί 132, 12; Ι

12; 133, 7; 134, 2; 144, 6; 146,

3; 147, 1; 7; 9 Μί 218, 17; 231,

23; 26; 29; 31; 32; 32; 252, 28;

256, 27

ρι·&6868 Αρ 6, 1; 2

ρΓΒ,βδίιπιο Βί 136, 5

ρΓΕβί«Γβ»(?) Μί 233, 27

ρΓ&θΐΐ3Γΐο£ΐίίο Αρ 11, 4; 7

Ργθ8Ϊ>7*θγ Αρ 1, 3 ΒΙ 149, 14

Μί 253, 30; 256, 28

ρπ> Αρ 5, 7; 6, 6; 25, 3; 35, 3

Βί 135, 10; 142, 2; 5; 144, 1

Μί 238, 21

ρκώο Βί 140, 13

ρΓοοθάο Αρ 2, 5 144, 14

ρι-οοοηδυΐ Αρ 3, 3; 18, 4

ρΓοάβ Μί 246, 29

ρτοίβρβίβ Βί 148, 8; 12

ρΓθίορΐ85ΐιΐ8 ΒΙ 136, 7

ρ8&11ο Μί 230, 18; 235, 22; 241, 23;

242, 24; 250, 15; 252, 26; 30

ρδϋίπιιιβ Μί 253, 33; 34

ρδ&ΙίθΓπιπι ΜΙ 252, 28; 253, 30; 33

ΡδβτιβΜΐΐδ Βί 133, 6

ριΛΙίοΒ,ηιΐδ Μί 230, 16

ραηοίιιιη Μί 255, 26

ριιίβ,δηβ Μί 246, 29

φΐ (ς) ρτο ο ΜΙ 227, 11; 14; 229,

30; 231, 24 {ηοη 232, 24); 235,

2δ; 237, 10; 240, 21; 27; 241, 25;

242, 26; 244, 28; 245, 21; 246,

27; 30; 247, 31; 249, 17; 250, 18;

252, 26; 257, 35; 260, 30;

261, 25

ςιιαθδίϊοη&,ΐΊΐΐδ Αρ 23, 9 Μί 240,

21; 244, 24

ςτιβ,πκΐίϊΐ Αρ 5, 2 Μί 228, 22

ςρωκίο Μί 228, 22

φΐθ Αρ 24, 2; 7; 34, 2

Αρ 22, 1; 24, 8; 25, 8 Βί 145,

2; 147, 6

φΐϊβ, ΑΜ 85, 18; 86, 14; 20; 88,

17; 21 Βί 134, 12; 137, 16;

144, 11; 145, 8 Μί 221, 18; 222,

17; 227, 12; 14; 14; 229, 24;

| 232, 32; 238, 18; 240, 23 ; 242,

25; 246, 28

(^ιιίοηιης[ϊΐβ Βί 140, 9

ςίαίάβπι Μί 250, 12

φΐϊδφαΐβ Αρ 8, 6; 10, 4

φΐοά Αρ 4, 3; 6, 6 Βί 129, 8;

131, 10; 138, 4; 140, 14; 149, 1

Μί 238, 19

α,ιιοηίιιιη Αρ 7, 3 Μί 222, 16; 227,

13; 249, 17

φΐοφίθ Αρ 33, 1

ςμιηπι, φίπι ΜΙ 226, 17 βί ραβεΐτη ;

227, 14

Γβάάο ΑΜ 87, 14

Γβάθΐηρίϊο Βί 144, 7

Γβάίπιο Βί 144, 10

Γθΐίφιίαθ Μί 241, 24

Γθβροηβιιιη Βί 129, 7; 11; 130, 2;

4; 132, 6; 139, 14; 140, 13; 15

Γβδί&αΓβ,Ιίο Αρ 5, 7; 9, 2; 10, 4;

6; 11, 2

γθβιιγ^ο Αρ 6, 7

Γβΰθΐβ,ίϊο Βί 150, 1

Βοιηαηΐΐδ -4ρ 4, 1; 2

83,θΓΪβοϊταιη 3, 4; 13, 2; 14, 9;

15, 1 Βί 148, 14

ββ,ΟΓΪήοο Αρ 13, 5; 7; 9; 14, 1;

15, 3; 19, 7 Βί 148, 11; 14

βαβοιιΐΐίπι Αρ 2, 3; 34, δ; 37, 2

Βί 135, 6; 138, 13; 141, 9

8&1τΐ8,ίθΓ Αρ 36, 2

βαίιιο Βί 142, 11; 145, 3; 8; 147, 5

8&1υβ Αρ 4, 3; 6, 6

βαηοΐιιβ 4Ρ 1, 1; 2; 2, 9; 3, 5; 13, 4;

14, 7; 15, 6; 16, 4; 18, 8; 10;

19, 4; 20, 6; 24, 4; 27, 1; 1;

28, 2; 29, 5; 33, 1; 35, 3; 37, 2

ΑΜ 87, 16; 18; 21; 88, 11

Βί 128, 1 αϊ Μί 217, 6; 220,

18 αϊ

δίΐηάίΐΐίηιη Βί 131, 11

δβ,ππθοδ Μί 235, 20

88,ίαιΐ£ΐβ Αρ 7, 2 Βί 138, 3; 15

Μί 235, 20; 24; 238, 12

βοΐΐθίτια Μί 230, 14; 232, 29; 234, 28
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δβοΐβ, Αρ 4, 1

ββοιιιιάιιιη Μί 217, 9

ββη&ίΓΪχ Αρ 34, 5; 36, 1

8βρίθΠ1βΪΓ8,£!ΐ1ΐ18 ΜΙ 235, 18

βίο Αρ 23, 2 Βί 136, 8; 9; 141, 15;

149, 12 Μ( 231, 32; 236, 21; 239,

21; 240, 28; 245, 20; 249, 18;

251, 24; 258, 27

8ί§ί11υιη Βί 144, 2

βί^ηίκηιΙΐΗη ΜΙ 228, 20; 256, 32;

257, 33

8ί£ηο Μί 228, 20; 234, 24 ; 252, 22;

257, 33

δϊ^ηιαιη Βί 150, 3 ΜΙ 220, 17; 228,

20; 242, 25; 243, 23

δίπιϊΙίίθΓ Μί 218, 17; 222, 16; 243,

29; 246, 24 ; 257, 37

δίδίηηίβ Μί 258, 33

βοίήβ, Μί 258, 31

δοΐαοπιπι Αρ 34, 5

8ορΙιΪ8, β{ 8οίβ&

80Γδ Μί 217, 9

βρβοίαΙίίβΓ Βί 135, 11

δρβοιίδ Αρ 34, 5

βρβΓΟ ΑΜ 16, 14

δρϊηίΐΐδ 2, 5; 5; 6; 33, 1;

3; 34, 3 Βί 136, 1; 144, 12; 14;

145, 11 Μί 227, 9; 14; 233, 25

δροηϊαιίθΐΐδ Αρ 5, 8; 6, 3; 4; 8, 6

δίαάϊΐίπι Μί 254, 30

δίχαΐοοίβδ Αρ 26, 6; 35, 3; 3

βιιβ,ιϊβο 4ρ 3ι 9 (&<ϊ)

βτιί Μ 234, 24

δΐιοδίβ,ηϋα Αρ 36, 1

βηιη Μί 219, 18; 228, 22

βιιρβΓ Βί 149, 13

βηρθΓ8ίίϋο8ΐΐ8 Αρ 4, 1; 5, 4

δΐΐϊΐδ Λίί 248, 22

8^ηθ8Ϊδ ε/1 δίδίηηίβ

ΐ ρτο Λ 249, 22 (?)

ίαπαβη Μ 239, 25; 260, 32

ί»η^ο Μί 217, 9

ίβπιρίιιπι Βί 143, 8

ίθηβο Αρ 6, 1

ΐθΓηίο Αρ 22, 2

ΛΓοηυδ Μί 260, 31

Λγππ&πια Μί 249, 22 (?)

ίΓβ,άϊίϊο Αρ 2, 7

ίΓΒ,άίίΟΓ .Αρ 8, 3

ίηοαίβ,ϋο Αρ 18, 5

*ΓΪηίί8,δ Αρ 2, 3

ίηηαβ Βί 144, 12

ΐΓορβ,βιιηι Αρ 22, 6

Ιπιάο Αρ 16, 1

ίιι Αρ 23, 6

ί^Γβ,ηηϊΐδ Βί 139, 2; 3 Μί 239, 23;

247, 31

ιι ρι ο \> Μί 229, 27; 240,23; 27;

242, 26; 246, 23; 260, 33

ηρτο ο Αρ 7, 8 Μί 223, 18; 253, 25

ιιβ,Λο Αρ 28, 1 Βί 143, 15; 146, 14

αθί Μί 230, 13; 233, 26

ιιθγο Μί 229, 31

ιΐθίβΓβδοο Βί 131, 12

υΐΓ§;ίηϊία8 Βί 135, 4; 8

ιιϊγ§ο Αρ 12, 1 Βί 134, 13; 14; 16;

135, 4; 10; 136, 14; 14; 137, 2;

5; 7; 7; 10; 12; 139, 1; 1; 142, 7

υίτίαβ Μί 233, 25

ιιί8ίο Μί 228, 17; 261, 26

αηάθ Αρ 23, δ ΑΜ 87, 20 Βί 129,

10; 134, 12 Μί 238, 23

ιιηί§βηϋιΐ8 Αρ 2, 3; 4: 7 Βί 144,

8; 13

ιιηιΐ8 -4ρ 33, /

νοΙαοΓΪδϊβ Μί 235, 20

υΛβ Βί 147, 6

ιΐδ^ιιβ Αρ 21, 2

α* .Αρ 16, 3; 25, 6 (ϊΐβ,); 18, δ

30, 3 (8,(1 Ιιοο); 24, 9 (τα* ηοη)

34, 5 (δί&ίίπι) ΑΜ 88, 14; 22 (?)

24 (ίία) Βί 129, 4; 134, 9; 13

146, 2 Μί 229, 24; 230, 15 ; 233,

20; 241, 24; 245, 21; 257, 36

νηαωαίΐι Βί 149, 2

7 ρτο ΐ Μί 249, 14

ΖαΓασ&ιιίΙδίβ,β Μί 235, 19
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I. ΟΟΠΙΟΕδ 6ΕΑΕ0Ι

ΑΛβηίβηβββ

Β^ΙίοΛβοαβ Ν&ίίοη&ΐίδ 346: II 2 ρ. XV

363: Π 2 ρ. XV

Αίΐιοϊ

ΒαΙορ8«(ϋΑηί 379 κ. XII: II 1 ρ. ΧΧΧΠ; 151

? 8. XI ααΐ ΧΠ: Π, 2 ρ. XXVII; 292

Οιιίΐιιπιιαβί&ηί 2 8. XIII: Π 2 ρ. XXVIII

38 8. XI: Π 2 ρ. ΧΙΠ

Εβρίιί^ιηβηϊαηιαβ 44 8. XIII: II 2 ρ. ΧΙΠ

Βηιχθίίβηβίβ Π 2047 8. Χ αηί XI: Π 2 ρ. XXVI

Εβοοπαίβηβθβ Υ II 4 β. XVI: Π 1 ρ. XIX; 65

Υ II 6 β. ΧΠ: II 1 ρ. XXXIII; 217; Π 2 ρ. VIII 88.

XVI 88.; 1; 99

Υ Π 9 8. XI: II 1 ρ. ΧΙΠ; Π 2 ρ. νίΠ 88.; XVI 88.

1; 99

ΗΐβΓθ8θΐ3τηίί&ηί 22 8. XI: II 2 ρ. XXVI

66 8. XV: Π 2 ρ. XIII; XXVI

Ιιβίάβηβίβ

ΡβΗζοηίαηιιβ 49: II 2 ρ XXVIII

ΙιοηιΙίηβηδθΒ

? β. XI: II 2 ρ. XIII

Μηβθί ΒτίϊΒ,ΏΏίοϊ αάά. 10073 8. XV: II 2 ρ. XXIV

Μθάίοΐαηβηβίβ

ΑπΛΓΟβΐαηιιβ Α. 63 ίη£. 8. Χ &υί XI: II 1 ρ. XXVII; ΧΧΧΠ

151

Μθβββηβηβββ

8. δαίιι&ίοηβ 4 8. XI β,ιιί XII: II 1 ρ. ΧΙΠ; XIX; 1; 65

29 α. 1307: II 1 ρ. XIX; 65; II 2 ρ. XXVII; 292

ΜίΙ^ΙοηθηΒθβ

ΙΛπιοιώ) 15 β. XV: II 2 ρ. XIII

82 8. XVI: II 2 ρ. XIII

Μοηαοθπ8θ8

ΒγΜίοΐΙίθοαθ Γβ£Ϊ&θ £Γ. 255: II 2 ρ. XXIV

262 8. IX: II 2 ρ. XVI 88.; 99
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Μοδφίβηδβδ

? &. 1022 II 2 ρ. XXVI

8. δ^ηοάί 162 (163 ΜαίΛαβΐ) 8. XI: II 2 ρ. XXVI

? (290) 8. XVI β* XVII: II 2 ρ. XXVI

364 (351) 8. XV «ι* XVI: II 1 ρ. ΧΧΠΙ

Οχοηϊβιΐ8θ8 Βοάΐβί&ηί

ΑιιοίαΓ. Ε 5. 12 (Μίβοβίΐ. 77; ΗιαηΙϊη^ί. 456) 8. XI: II 1

ρ. XIII; XXII; 1

Ββχοοοϊωιηδ 180 8. XII: III ρ. XIII; XXIV; 117; II 2 ρ. VII;

νΠΐ88.; XXV; 1

0ί£ΐΓΚ»ιΐΐΐ8 43 8. XI: Π 1 ρ. XIX; 65; II 2 ρ. XIII; XVI 88.

XXV; 99

Ι,&ιιάίΜίαδ 68 8. XI: II 2 ρ. XXV

Ρ»ΓΪ8Ϊ8,θί

ΒγΜϊοίΙίθοβ,θ Ν&ΐϊοη&ϋβ

Οοίδϋηϊβιιί 121 8. XIV: Π 1 ρ. ΧΠΙ; 1

304 8. XIV: II 2 ρ. XXIV

£Γ3θθί 520 δ. Χ αα* XI: II 1 ρ. XXVI; ΧΧΧΠ; 151

764 δ. IX &ιαΐ Χ: Π 2 ρ. XVI 88.; 99

770 8. XIV: II 1 ρ. ΧνΠ; 58

881 κ ΤΓ· ΤΤ 1 ρ. ΧΤΤΤ; ΧΤΧ; ΧΧΧΤΤΤ; 1 ; 65; 217

Π 2 ρ. VII; νΠΙβδ.; XVI 88.; 1; 99

947 8. XVI: II 2 ρ. XXIV

1173 Α 8. ΧΠ: II 2 ρ. XVI 88.; 99

1176 δ. XII ατιί XIII: II 2 ρ. XVI 86.; 99

1179 Α δ. XI: Π 2 ρ. XXVIII

1219 8. XI: Π 2 ρ. VIII 88.; XXVII; 1; 292

1313 δ. XV: II 1 ρ. ΧΧΤΠ

1454 8. Χ: II 2 ρ. VIII 88.; XVI 88.; 1; 99

1468 8. XI: II 1 ρ. XXVI; XXIX; ΧΧΧΤΤ; 151; Π 2

ρ. VII; VIII 88.; XVI 88.; 1; 99

1470 8. IX: II 2 ρ. XXVII; 292

1485 8. Χ: II 2 ρ. νίΠ 88.; XVI 8δ.; 1; 99

1510 8. XI αιαί XII: II 2 ρ. XVI δ8·; 99

1539 8. XI: II 1 ρ. XVII; XIX; 58; 65

1540 8. XI: II 2 ρ. XVI 88.; 99

1551 8. XIV: II 2 ρ. VII; XII; XVI 88.; 91; 99

1554 Α 8. XIV: II 2 ρ. XXIV

1556 δ. XV: Π 1 ρ. XIX; 65; II 2 ρ. XXIV

1611 8. XVI: II 1 ρ. XXIV; II 2 ρ. XXIV

1613 8. XV: Π 2 ρ. XVI 88.; 99

8νιρρ1. £ΐ\ 824 8. IX β,ταΐ Χ: II 1 ρ. XIX; 65; II 2 ρ. ΧΧΧΠΙ

ΓΓΟθΙιηθΓΪ 8. XI: Π 1 ρ. XXI; ΧΧΧΠΙ; 217

Ρίΐίιηβηβίβ 198 8. XIV: II 1 ρ. XXIX; ΧΧΧΠ; 151

ΡθίΓοροΙϊίαηιαδ

0&Θ8αΓθυδ 94 β. ΧΠ: II 1 ρ. XVII; 46 II 2 ρ. VIII 88.; XVI 88.;

1; 99
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Εοπιαηί

Αηββίϊοαηυβ Β 2. 2. 8. Χ»υί XI: ΠΙ ρ.ΧΠΙ; 1; Π 2 ρ. XVI 85.: 9»

Β&ι-Ικ-ηιιίιιηαβ V 12 β. XIV ααΐ XV: II 2 ρ. ΧΧΧΤΤΤ

(Άΰή&ηί Β VI 39 β. ΧΠ: II 2 ρ. ΧΠΙ; XV: XXIV

Β VII 51 8. XII: Π 2 ρ. XVI 88.: ΧΧΧΕΠ: 99

ν»11ίοβΠΕηπ8 Β. 35 β. XI: II 2 ρ. νίΠ 88.; XVI 88.; 1; 99

ν&Ιίοβηί

φτωχή 654 β. XII &αί ΧΠΙ: Π 1 ρ. ΧΧ\'Π; ΧΧΧΠ: 151;

Π 2 ρ. ΧΧΧΠΙ

βδδ 8. XVI: Π 1 ρ. ΧΠΙ; 1

660 8. XV: Π 1 ρ. XXXI; 151

797 β. XI: Π 2 ρ. νΠΙ 88.; XVI 88.; 1; 99

803 8. ΧΠ &αΙ ΧΙΠ: Π 2 ρ. ΧΠΙ; XV

807 β. IX &χΛ Χ: II 1 ρ. ΧνΠ; 46; Π 2 ρ. ΧΠΙ; XV

808 8. Χ αηί XI: Π 1 ρ. XIV; ΧΧΧΠΙ; 38; 217;

Π 2 ρ. ΧΠΙ

821 β. ΧΠ »υί ΧΠΙ: Π 2 ρ. XXνΠ; 292

834β. XI: Π 2 ρ. νΠ; νΠΙβδ.; IX; 1

834 8. XV: Π 1 ρ. XXXI; 151

866 β. ΧΠ αυί ΧΠΙ: Π 1 ρ. XIII; ΧΧΠΕ; ΧΧΧΠ;

1; 151; Π 2 ρ. νίΠ 88.; IX; XXV; 1

1181 8. XV: II 1 ρ. XXXI; 151

1190 8. ί'βΓΘ XV: II 1 ρ. XXIII; Π 2 ρ. XIII; XV;

XVI 88.; ΧνΠ; 99

1192 8. XV: Π 1 ρ. XXIV; 117

1608 8. XII »αί ΧΠΙ: II 2 ρ. XXV

1631 β. XII: Π 2 ρ. XIII; XV; ΧΧΧΠΙ

1633 β. Χ Λΐιΐ XI: II 2 ρ. ΧΧΧΠΙ

1641 β. Χ αιιΐ XI: II 2 ρ. ΧΧΧΠΙ

1667 8. Χ β,νΐ XI: II 2 ρ. ΧΧνΠ; XXVIII; 292

1669 β. Χ: II 2 ρ. XIII; XV

1673 8. XI: II 2 ρ. ΧΧΧΠΙ

1810 β. XIII: II 2 ρ. ΧΙΠ; XV

1985 8. XI: Π 2 ρ. XXV

1989 8. Χ ϋΛΐΐ XII: II 2 ρ. XIII; XV

2000 β. Χ: II 2 ρ. ΧΧΧΠΙ

Οίίο&οηϊβ,ηϊ 1 8. XI β,αί XII: II 1 ρ. XIX; 65; Π 2 ρ. XXV

27 β. XV: II 1 ρ. XXXI; 151

415 8. XV βαΐ XVI: II 1 ρ. XXIII

422 8. XII: II 1 ρ. XIII; 1

Ρβ,ΐίΐίίηϊ 4 8. XI Μι XII: II 1 ρ. XIX; 65

68 β. XIII »νιί XIV: II 1 ρ. XXIII

Ρϊαηαβ 22 8. Χ Λα* XI: II 1 ρ. ΧΙΠ; 1

νϊοίοπβ Επιπι»ηϊΐθ1ί8 1680 (β. ΑηάΓβαβ ίη ν&ΙΙβ 61) 8. XV ααΐ XVI:

Π 1 ρ. XIII; 1

δι'ηβΛίίοϊ 516 8. XI: II 2 ρ. XXIII

526 β. Χ: II 2 ρ. VIII; 1
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Τ&,ιΐΓίηθίΐΒΪβ Β II 9 η. 67 8. XIII β,ιι* XIV: II 1 ρ. XXXI; 151

νβηθίί

8. ΜαΓοί νΠ 38 β. XVII: II 1 ρ. XXI

349 (Ζίΐηθίϋ) 8. XII: II 2 ρ. VII; VIII 88.; 1

362 8. XIII: II 1 ρ. XXVI; 128

363 8. XII: Π 1 ρ. XXVI; XXX; XXXII; 151

νίηάοβοηβηδίβ

Βνβϋοίΐίθοαβ 0&θ8ί»Γβ»β Μδ*. §γ. 5 8. Χ 8,\ιί XI: II 1 ρ. XXXIII;

217; II 2 ρ. VIII 88.; 1

63 8. XIV: II 1 ρ. XXVI; XXX; 151

126 8. XV: II 1 ρ. XXVI; XXXII; 151

ΖιηγΓηβηβίβ δοΙιοΐΒ,β βιΐίΐη§;β1ίθ8,β 4 Α 8. XVI: II 1 ρ. XIII; 1; II 2

ρ. XXVI

Π. ΟΟϋΙΟΕδ Ι,ΑΤΙΝΙ

ΒβπΛβΓβθΜΪβ φ IV 59 8. XI: II 1 ρ. XXV; 128

Βπιχβΐίθηβϊδ 104 8. XII: II 1 ρ. XXV; 128

ϋϊιιίοηβηδθδ 33 8. Χ β,α* XI: II 1 ρ. XI; 1

383 8. XI β,ιιΐ XII: II 1 ρ. XI; 1

ΕδοοΓΪΒ,Ιβήβίβ Ια*. Β I 4 3. IX: II 1 ρ. XXXIII; 217

Μοηΐίρθ88ΐιΐΒΐιβη8ί8 55 8. VIII β,ιι* IX: II 1 ρ. XI; XXV; 1; 128

Ρβ,Ηδϊαοί

ΒίΜ. Ν.α*. 5273 8. XII: II 1 ρ. XI; XXV; 1; 128

5327 8. IX: II 1 ρ. XI; 1

9737 8. XII: II 1 ρ. XI; 1

11748 8. Χ: II 1 ρ. XI; 1

11750 8. XI: II 1 ρ. XI; 1

12598 8. VIII: II 1 ρ. XXXIII; 217

12601 8. XII: II 1 ρ. XI; 1

12604 8. ΧΠ: II 1 ρ. XXV; 128

13773 8. XII: II 1 ρ. XI; 1

14364 8. XII: II 1 ρ. XI; 1

17002 8. Χ: II 1 ρ. XXV; 128

18298 β. IX: II 1 ρ. XXV; 128

Κοιηαηί

Ο&δαη&ίβηβΐδ Β I 3 8. XII: II 1 ρ. XI; 1

να1Ηοβ11»ηυ8 ρΐιι*. I ίοπι. III 8. XI: II 1 ρ. XXI; 85

ν&*ίο3,ηΐ 495 8. XV: II 1 ρ. XXXII; 197

499 8. XV: II 1 ρ. XXXII; 197

1274 8. XI: II 1 ρ. XXI

ΤΓβηΪΓΪοιΐ8 ??: II 2 ρ. ΧΧΧΙΠ

Λνο1£βη1>ιι**θΐ£ΐηιΐ8

Λν"ίζίΐιιΙ)ΐιι·Ε6η8ί8 48 8. IX: II 1 ρ. XXV; 128

Φ
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